
  

 
 
ATA Nº 04/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 12/08/2019. 
 
 
 
 
 

Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr. Benício 4 
Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a Sra. Joana 5 
Matilde Rocha Martins Franklin, Diretora de Gestão Adm. e Financeira (DAF) da FACEPI. 6 
ASSUNTOS: I) TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DOS PLANOS DA 7 
FACEPI PARA EQTPREV. O DPR apresentou o Parecer Atuarial dos Planos PBD e PCV, 8 
na data base 31/03/2019, informando que estes documentos, apesar de não ser obrigatório pela 9 
PREVIC, foi uma solicitação da EQTPREV, e irão constar no processo de requerimento de 10 
transferência de gerenciamento dos planos junto ao órgão regulador e fiscalizador. Comunicou, 11 
aos demais diretores, que a documentação foi encaminhada para a entidade de destino 12 
EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência e que no momento aguarda a 13 
chancela do termo de transferência e minuta de alteração dos regulamentos. Em análise aos 14 
documentos, disse que o Plano PBD está superavitário em 31/03/2019 no montante de R$ 15 
28.516.074,38 (vinte e oito milhões, quinhentos e dezesseis mil, setenta e quatro reais e trinta 16 
e oito centavos), e que este valor foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência. 17 
Com relação ao Plano PCV, disse que, apesar de que em 31/12/2018 encontrar-se superavitário,  18 
em 31/03/2019, a sua situação econômico-atuarial é deficitária em R$ 4.608.312,47 (quatro 19 
milhões, seiscentos e oito mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), que comparado 20 
com a avaliação de 31/12/2018, houve um aumento do custo médio do plano, sendo apontado 21 
dentre as causas do aumento do custo a redução na contribuição média para o Benefício de 22 
Aposentadoria Programada, motivado pela política de desligamento da Patrocinadora, como 23 
também o aumento dos custos dos benefícios de risco em face da alteração do perfil dos 24 
participantes. Conclui que este déficit foi ocasionado por uma questão estrutural, ou seja, o 25 
regulamento foi omisso quanto a composição do fundo para pagamento de renda vitalícia.   26 
DELIBERAR: Por ratificar os Pareceres Atuariais dos Planos BD e CV na posição 31/03/2019. 27 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - 28 
DÉFICIT. O DPR lembrou aos diretores que o assunto foi inicialmente abordado na reunião 29 
extraordinária da DEX, realizada no dia 25/06/2019, que na ocasião foi apresentado a NT 30 
FACEPI Nº 13/2019. Em resumo, o DPR disse que o Regulamento do plano dispõe que os 31 
benefícios de aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão, desdobram-se 32 
em duas fases: renda a prazo certo e renda vitalícia. Que a primeira fase é calculada de acordo 33 
com a reserva da conta individual do participante, mas para a segunda fase, o regulamento foi 34 
omisso quanto a constituição de reserva de fundo mutualista para o pagamento do benefício de 35 
renda vitalícia.  Registrou o recebimento na NT FACEPI 14/2019 e a memória de reunião 36 
realizada na sede da Consultoria Atuarial – MERCER, nos quais constam alternativas propostas 37 
para a solução do problema, informou que toda documentação será encaminhada ao CD e CF, 38 
bem como providenciado agenda junto a Patrocinadora, para reunião conjunta entre FACEPI, 39 



  

Patrocinadora e Consultorias Jurídicas e Atuariais. III - IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 40 
JOÃO XXIII. A DAF registrou que o referido imóvel foi invadido e teve algumas áreas 41 
depredadas, e que visando realizar os reparos e segurança no local, deve ser contratadas 42 
empresas para a realização dos serviços. Continuou informando que o imóvel encontra-se 43 
desocupado desde março de 2019. Com relação aos reparos informou que orçamento é de R$ 44 
8.480,56 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), e que para a 45 
segurança do local o custo dos equipamentos e a instalação é de R$ 5.500,00 (cinco mil e 46 
quinhentos), e monitoramento mensal de R$ 200,00 (duzentos reais). Ressaltou que a medida é 47 
urgente, visando manter o imóvel em boas condições e apropriado para locação. DELIBERAR: 48 
Por aprovar a contratação de Raimundo Bernardino de Sousa para a realização da reforma e da 49 
empresa SECOPI para segurança do imóvel. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV - 50 
CERTIFICAÇÃO - BRUNO CÉSAR. A DAF apresentou aos demais diretores a Nota 51 
Técnica CAOC nº 004/2019, informou a necessidade de certificação do contador Bruno César, 52 
junto ao CRC, e que conforme NBC PG 12 (R3) o responsável técnico pelas demonstrações 53 
contábeis, devem cumprir no mínimo 40 pontos de Educação Profissional Continuada por ano-54 
calendário. DELIBERAR: Por aprovar a inscrição do empregado no curso de pós-graduação. 55 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. V - MANDATO DE DIRIGENTE. O DGB disse 56 
aos demais diretores que o seu mandato encerrará em 31/08/2019, registrou que todos os 57 
mandatos dos conselheiros deliberativos e fiscais que se encerraram este ano foram prorrogados 58 
pela segunda vez, acrescentou que quando da visita da EQTPREV e presidente da Equatorial à 59 
FACEPI fomos comunicados da prorrogação dos mandatos de todos os gestores com mandatos 60 
a vencer, assim para manter a mesma dinâmica dos serviços já praticados até agora pela 61 
FACEPI, espera que seja reconduzido também ao cargo de Diretor de Gestão de Previdência 62 
Complementar. O DPR informou que o assunto já foi tratado com os diretores da EQTPREV e 63 
que será oficializado a documentação. E nada mais havendo a tratar, às 17:00h (dezessete 64 
horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, 65 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, para que possa 66 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 12 de agosto de 2019. 67 
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Diretor Presidente 
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Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                                                              
 

JOANA MATILDE ROCHA M. FRANKLIN 
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 
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