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ATA Nº 01/2017 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA 
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 07/02/2017. 

 
 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às 14:30 horas, na sede 1 
da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se extraordinariamente 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, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Valdenrique Mendes da 5 
Silva. REGISTROU: I – Que todos os conselheiros suplentes foram convidados para a 6 
presente reunião estando presente apenas o Sr. Danilo de Sousa Silva; II – Que recebeu 7 
da Diretoria Executiva o Relatório de Teste de Hipótese 2016 dos Planos BD e CV; III 8 
– Que recebeu da DEX a proposta de aprovação de alteração da Taxa Real de Juros do 9 
Plano BD; IV – Que foi publicado o Regulamento das Eleições 2017 da FACEPI com 10 
abertura de inscrições para os cargos de Diretor de Gestão de Previdência 11 
Complementar, Conselheiro Deliberativo e Conselheiro Fiscal; V – Que a Patrocinadora 12 
vem cumprindo com o acordo judicial, efetuando o pagamento das parcelas com relação 13 
aos contratos e despesas administrativas; VI – Que sobre a manifestação do Conselho 14 
Deliberativo com relação ao Plano de Cargo dos empregados da FACEPI, registrada na 15 
ata do Conselho Fiscal, será retomado o assunto na próxima reunião.  DELIBEROU: I- 16 
Por aprovar os estudos de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, 17 
econômicas e financeiras dos Planos BD e CV a serem utilizadas na avaliação atuarial 18 
de encerramento do exercício de 2016, conforme apresentado no Teste de Hipóteses 19 
2016; II – Por aprovar a alteração da Taxa Real de Juros do Plano BD de 4,21% a.a 20 
para 4,35% a.a.; III – Por aprovar o Manual de Governança da FACEPI, juntamente 21 
com a nomeação dos cargos de acordo com o Organograma, já aprovado pelo Conselho, 22 
com a seguinte distribuição: A Diretoria Financeira passará a ser Diretoria de Gestão 23 
Administrativa e Financeira, que contará com a Coordenação de Administração, 24 
Orçamento e Contabilidade, tendo como Coordenador o empregado Bruno César Lopes 25 
e a Coordenação de Finanças e Investimentos tendo como Coordenador o empregado 26 
Marcello Carvalho de Alencar; a Diretoria Administrativa e de Benefícios passará a ser 27 
Diretoria de Gestão de Previdência Complementar que contará com a Coordenação de 28 
Comunicação com Participantes tendo como Coordenadora a empregada Conceição de 29 
Maria Pereira Santana e a Coordenação de Concessão e Controle de Benefícios tendo 30 
como Coordenador o empregado Delano Ribeiro Trajano; A Secretaria Executiva 31 
passará a ser Secretaria de Governança tendo como Secretária a empregada Maura 32 
Pimentel Costa Cronemberger. Que a aplicação seja feita a partir de março/2017; IV – 33 
Por aprovar o Novo Código de Conduta e Ética da FACEPI; V – Por aprovar o 34 
Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética da Fundação com a ressalva de que os 35 
artigos 2° e 3° passarão a ser lidos da seguinte forma: “Art. 2º O Comitê de Conduta e 36 
Ética constituído pelo Conselho Deliberativo será composto por 3 (três) membros e 37 
seus respectivos suplentes, para mandato coincidente ao da Diretoria Executiva, fixado 38 
em 2 (dois) anos, permitida a recondução”, “Art. 3º Os membros do Comitê de 39 
Conduta e Ética serão escolhidos em indicação aberta pelos colegiados, sendo 1 (um) 40 
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entre os colaboradores do quadro próprio da FACEPI, 1 (um) entre os membros do 41 
Conselho Deliberativo (titulares e suplentes), e 1 (um) dentre os membros Diretoria 42 
Executiva”. VI – Por indicar, para compor Comitê de Conduta e Ética, o Sr. Danilo de 43 
Sousa Silva (Titular) e o Sr. Paulo Ernany de Assunção Alvarenga (Suplente) e 44 
determinar que até a próxima reunião do Conselho Deliberativo seja apresentado os 45 
demais nomes para compor o referido comitê, a fim de que seja feita a nomeação dos 46 
mesmos. VII – Por aprovar a proposta de alteração do Regulamento do Comitê 47 
Investimentos da FACEPI com a ressalva de que deverá ocorrer adequação de 48 
nomenclaturas de com a nova estrutura. Além do mais, o Parágrafo Único do Art. 1° 49 
passará a ser lido da seguinte forma: “Parágrafo único – Havendo conflito de entre as 50 
disposições previstas neste Regulamento e no Estatuto Social da FACEPI, prevalecerá 51 
o disposto no referido Estatuto Social, observada a legislação vigente”, o Inciso IV do 52 
Art. 3° ler-se-á: “1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, representante dos 53 
Participantes Ativos, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 54 
Urbanas do Estado do Piauí – SINTEPI” e o parágrafo 1° do artigo 3°, passará a ter a 55 
seguinte redação: “O membro representante dos Participantes Ativos deverá pertencer 56 
ao quadro de empregados de uma das Patrocinadoras, ser inscrito em um dos planos 57 
de benefícios há pelo menos 03 (três) anos e ser ou ter sido, preferencialmente, 58 
integrante dos órgãos estatutários da FACEPI”. VIII – Por reprovar a proposta de 59 
alteração no Regulamento do PGA, considerando que os indicadores deverão 60 
contemplar todas as áreas da Fundação. Dessa forma solicita nova proposta por parte da 61 
Diretoria Executiva, sugerindo a continuidade de aplicação dos 11 (onze) indicadores, 62 
porém com a distribuição entre as áreas de Orçamento (02), Administração (01), 63 
Contabilidade (01), Rentabilidade (02), Comunicação (02), Controle de Benefícios (02) 64 
e Governança (01). Determinou ainda que as metas apresentadas deverão ser revisadas 65 
anualmente e os indicadores a cada (02) dois anos. IX – Por reiterar a determinação de 66 
que a DEX efetue, imediatamente, a cobrança com relação à conta do conta n° 67 
1211020102000, registrada no balancete da Fundação, e que os comprovantes sejam 68 
encaminhados ao Conselho Deliberativo até a próxima reunião. X – Por reiterar que a 69 
Diretoria Executiva apresente o status correspondente ao Plano de Contribuição 70 
Variável Flexível (PCV-FLEX) e sobre o Estatuto Social da FACEPI, devendo ser feita 71 
gestão junto à Patrocinadora no sentido de que as matérias sejam aprovadas na maior 72 
brevidade possível. XI – Por determinar que a DEX apresente uma justificativa analítica 73 
quanto ao resultado apresentado no fechamento do orçamento de 2016, que ultrapassou 74 
em 4,33% do valor previamente orçado. XII – Por solicitar, para conhecimento do 75 
Conselho, todos os documentos do processo de renovação de contrato com a empresa 76 
SEREL Consultoria e determinar que, quando do processo de contratação de serviços, 77 
sejam provocadas uma maior quantidade de empresas para apresentação de propostas.   78 
E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada 79 
a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 80 
assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir 81 
seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 07 de fevereiro de 2017.  82 
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