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ATA Nº 12/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
28/12/2018. 
 
 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, às 10:30 horas, na 1 
sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Valdemar da 4 
Silva Torres e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga, presente ainda o conselheiro 5 
suplente João Antônio Oliveira de Sousa. Justificada e acatada pelo conselho a ausência 6 
do conselheiro Adail Viana de Medeiros Filho. ORDEM DO DIA: I – Apreciação das 7 
Atas das reuniões ordinárias nºs 11/2018 e 12/2018 do Conselho Fiscal (CF), da Ata Nº 8 
04/2018 do Comitê de Investimentos (COMIN) e da Ata nº 12/2018 da Reunião Ordinária 9 
da Diretoria Executiva (DEX). II- Eleições FACEPI/2019. III – Orçamento para o 10 
exercício de 2019. IV- Políticas de Investimentos/2019. V- Estudos dos testes de 11 
aderência/2018. VI – Estudo de ALM- NOV/2018. VII – Relatório de Manifestação do 12 
Conselho Fiscal – 1º semestre de 2018. VIII – Contrato prestador de serviços -SEREL. 13 
IX - Comitê de ética. REGISTROS: I – Apreciação das Atas das reuniões ordinárias 14 
nºs 11/2018 e 12/2018 do Conselho Fiscal (CF), da Ata Nº 04/2018 do Comitê de 15 
Investimentos (COMIN) e da Ata nº 12/2018 da Reunião Ordinária da Diretoria 16 
Executiva (DEX). Após leitura das referidas atas, o CD abordou os seguintes assuntos: 17 
a) Sobre a alienação de bens móveis, o CD registra que esta matéria é de competência da 18 
Diretoria Executiva da FACEPI. b) Sobre as reuniões dos órgãos estatutários da FACEPI, 19 
não existe em regimento interno data cronológica para a realização das reuniões e que 20 
cada colegiado proceda com a sua programação de acordo com conveniência e 21 
oportunidade, respeitado os limites estatutários e legais. c) com relação a ata do COMIN, 22 
o CD destituiu o Sr. Daniel Ângelo, por unanimidade, e determinou que a DEX faça 23 
solicitação de indicação de novos membros (titular e suplente), considerando que o titular 24 
já declinou da função. Quanto ao membro Clovis Fortunato da Mata, por dois votos 25 
(Paulo Ernany e Valdemar Torres) a um (Carlos Eduardo), decidiu por não o destituir, 26 
neste momento, comunicando-lhe através de oficio que não poderá faltar a mais nenhuma 27 
reunião, sob pena de perda do mandato. Prosseguiram, aprovando, por unanimidade, as 28 
realocações dos fundos dos Planos BD e CV, que para o segmento de renda variável, os 29 
recursos serão direcionados para o fundo LEBLON AÇÕES FIC FIA e MOAT CAPITAL 30 
FIC FIA, e para o segmento estruturados a realocação será para os fundos KAPITALO 31 
KAPPA ADVISORY FIC FI MM E ABSOLUTE VERTEX FIC FI MM.    d) Quanto a 32 
revisão do Estatuto da FACEPI, a partir de outubro de 2018, considerando que o regime 33 
jurídico da Patrocinadora mudou, de sociedade economia mista para empresa privada, 34 
não mais sendo aplicada a LC 108/2001, sendo necessária a revisão do estatuto aprovada 35 
a época, assim sendo, determinada que a DEX em parceria com a assessora jurídica 36 
elabore minuta para nova apreciação.  e) A respeito do caso omisso no Regulamento do 37 
Plano de Contribuição Variável – PCV, o CD tomou ciência e aprova a manutenção da 38 
mesma matrícula, desde que não haja problemas de operacionalização. II- Eleições 39 
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FACEPI/2019. O CD entende que a responsabilidade pelo processo eleitoral é da EFPC, 40 
no entanto, a FACEPI não goza de capacidade de infraestrutura (TI, pessoas e espaço 41 
físico) para operacionalizá-lo, portanto, solicita que a DEX reitere à Patrocinadora a 42 
necessidade urgente de indicação de membros para compor a comissão eleitoral e 43 
disponibilize a logística necessária. III – Orçamento para o exercício de 2019. Após 44 
análise da proposta orçamentária para o exercício de 2019, apresentada pela DEX, o CD 45 
determina que a DEX apresente novo orçamento com reajuste no máximo de IPCA dos 46 
últimos 12 meses, até dia 02/01/2019. IV- Políticas de Investimentos/2019. Sobre o 47 
assunto, após análise do trabalho aprovado pela Diretoria Executiva e recomendado pelo 48 
Comitê de Investimentos, deliberaram, pela sua aprovação. DECISÃO: Aprovada por 49 
unanimidade. V- Estudos dos testes de aderência/2018. Com relação 50 
aos estudos de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, 51 
econômicas e financeiras realizados pela Consultoria Atuarial 52 
GAMA/MERCER e aprovado pela Diretoria Executiva, deliberaram 53 
pela sua aprovação. Ainda com base nos referidos estudos e 54 
recomendação da Diretoria Executiva, este conselho aprovou pela 55 
permanência da taxa de juros de 4,38% para o plano BD e a taxa de 56 
4,44% para o PCV. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VI – 57 
Estudo de ALM – NOV/2018. Sobre a matéria, após análise do 58 
estudo realizado pela consultoria I9 Advisory, validado e aprovado 59 
pela Diretoria Executiva, deliberaram pela sua aprovação. DECISÃO: 60 
Aprovada por unanimidade. VII – Relatório de Manifestação do 61 
Conselho Fiscal – 1º semestre de 2018.  O conselho deliberativo 62 
analisou o relatório aprovando as recomendações apontadas pelo 63 
Conselho Fiscal. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VIII – 64 
Contrato prestador de serviços -SEREL. Considerando que não foi 65 
atendimento o pleito do CD, foi agendado reunião extraordinária para 66 
discussão da matéria.  IX - Comitê de ética. O PRE registrou o 67 
recebimento do relatório final do Comitê de Ética, concluindo desta 68 
forma o Processo Administrativo Disciplinar 001/2018, como também 69 
o recurso apresentado tempestivamente pelo denunciado. Diante da 70 
solicitação de vista dos autos do processo, o assunto será abordado na 71 
próxima reunião. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. Por 72 
determinar que a Secretária de Governança adote as providências, 73 
assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 74 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 75 
Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião às 12:00 h, 76 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 77 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste 78 
evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 79 
Teresina, 28 de dezembro de 2018.  80 
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