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 ATA Nº 10/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
28/10/2016. 

 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, na 1 
sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros Titulares: Carlos Eduardo 4 
Soares de Almeida, Ernani Rezende Monteiro de Santana, Paulo Ernany de Assunção 5 
Alvarenga e Valdenrique Mendes da Silva. REGISTROU: I - Que todos os 6 
Conselheiros Suplentes foram convidados para a presente reunião; II - A presença do 7 
Sr. Robert Cavalcante, Presidente da FACEPI para esclarecimentos sobre a dívida da 8 
Patrocinadora. Sobre o assunto, o Presidente do Conselho registrou ainda que, apesar de 9 
reiteradas determinações, a Diretoria Executiva não procedeu com a execução da dívida 10 
existente. Esclareceu que, como há um acordo judicial, não é cabível a tolerância legal 11 
de 90 (noventa) dias de atraso de faturas vencidas para que haja a execução judicial. O 12 
Diretor Presidente da FACEPI disse que, muito embora ocorram atrasos, a 13 
Patrocinadora vem honrando com o compromisso e que, devido a atual situação da 14 
empresa, entende que a execução pode acarretar na demora do recebimento dos valores, 15 
no entanto, comprometeu-se a cumprir com as determinações do CD; III – Que apesar 16 
de reiteradas determinações, a Diretoria Executiva também não cumpriu com a correção 17 
dos benefícios dos participantes considerados no risco iminente. Indagado pelos 18 
presentes, o Diretor Presidente da FACEPI disse que estava no aguardo do 19 
posicionamento do Conselho sobre a Nota Técnica FACEPI n° 07/2016. Ainda sobre o 20 
assunto, o Presidente do Conselho registrou que permanece com o posicionamento de 21 
que a Diretoria deve proceder com a correção dos benefícios, porém, por solicitação dos 22 
demais 03 (três) Conselheiros, o assunto será retomado após análise dos mesmos da NT 23 
FACEPI n° 07/2016; IV – o recebimento das atas n° 10/2016 da Diretoria Executiva, n° 24 
09/2016 do Conselho Fiscal e n° 04/2016 do Comitê de Investimentos; V – O 25 
recebimentos da Política de Investimento dos Planos de Benefício Definido (BD), 26 
Contribuição Variável (CV) e Plano de Gestão Administrativa (PGA) e Estudo de ALM 27 
para o exercício de 2017.  APRECIOU: I - As atas n° 10/2016 da Diretoria Executiva, 28 
n° 09/2016 do Conselho Fiscal e n° 04/2016 do Comitê de Investimentos; II – A 29 
Política de Investimento dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Variável 30 
(CV) e Plano de Gestão Administrativa (PGA) e Estudo de ALM para o exercício de 31 
2017; III – A solicitação de afastamento do Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de 32 
Santana do período de 10/11 a 10/01/2017; DELIBEROU: I- Por reiterar que, quando 33 
do atraso de qualquer parcela referente ao acordo judicial da dívida, a Diretoria 34 
Executiva proceda com a execução imediata e instantânea da dívida da Patrocinadora; II 35 
– Por reiterar que a Diretoria Executiva apresente até o dia 15/11 o manual de 36 
atribuições por área, os requisitos mínimos para ocupação dos cargos, bem como a 37 
proposta dos empregados que ocuparão os cargos de acordo com o organograma 38 
aprovado; III – Por reiterar a determinação de que a Diretoria Financeira apresente até o 39 
dia 30/11 um levantamento dos resultados obtidos nos exercícios de 2014 e 2015, a 40 
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meta arrojada e congruente proposta e sua base de cálculo, bem como apontar o gestor e 41 
a área responsável pelo acompanhamento dos Indicadores, de acordo com o novo 42 
organograma proposto; IV – Por reiterar a determinação de que a Diretoria Executiva 43 
apresente, até o dia 15/11, esclarecimentos quanto a conta n° 1211020102000 (provisão 44 
para credito de liquidação duvidosa), registrada no balancete da Fundação; V – Por 45 
determinar que a Diretoria Executiva apresente em suas reuniões ordinárias o status 46 
correspondente ao Plano de Contribuição Variável Flexível (PCV-FLEX) até a sua 47 
efetiva aprovação; VI -  Por determinar que a Diretoria Executiva apresente em suas 48 
reuniões ordinárias o status correspondente ao acompanhamento das eleições 2017 até a 49 
efetiva conclusão da recomposição dos Conselhos e Diretoria; VII -  Por aprovar a 50 
Política de Investimento dos Planos BD, CV e PGA para 2017 e o Estudo de ALM 51 
2017; VIII – Por aprovar o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 52 
segundo semestre de 2015, anuindo com as recomendações apontadas pelos 53 
conselheiros; IX – Por aceitar o afastamento do Sr. Ernani Rezende do período de 10/11 54 
a 10/01/2017, conforme solicitação e justificativas do Conselheiro. E nada mais 55 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, 56 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 57 
pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 58 
jurídicos e legais efeitos. Teresina, 28 de outubro de 2016.  59 
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