
  

 
 
ATA Nº 05/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 17/10/2019. 
 
 
 
 
 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, às quinze 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 registrou, que dia 16/10/2019, recebeu os Termos de 8 
Transferência de Gerenciamento dos Planos PDB e PCV finalizados, que os mesmos foram 9 
analisados pelo jurídico desta entidade. Após análise, os diretores concordaram com o 10 
documento remetendo ao Conselho Deliberativo, para aprovação se assim entender. II – 11 
RESUMO DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA. O DPR informou que, de acordo com a 12 
Portaria nº 866 da PREVIC, a entidade deve divulgar aos participantes e assistidos, o resumo 13 
do termo de transferência. Disse que, conforme orientação do Diretor Financeiro da EQTPREV, 14 
embora ainda não tenha sido aprovado pelo Conselho Deliberativo, o resumo poderia ser 15 
publicado, uma vez que teremos que aguardar 30 dias, a contar da data da publicação, para 16 
requerer junto à Previc a aprovação da transferência de gerenciamento dos planos administrados 17 
pela FACEPI. Registrou ainda, que a publicação foi realizada na data de hoje, através do site 18 
da entidade, envio de e-mail marketing e correspondências para SINTEPI e AAPCE.  III – 19 
CONTRATAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO: CONSULTORIA FINANCEIRA. O 20 
DPR retornou ao assunto abordado na reunião anterior, para que a diretoria considerasse o e-21 
mail do Diretor Presidente da EQTPREV, Sr. Mauro Chaves, transcrito a seguir: “Prezado 22 
Robert, boa tarde, Conforme conversamos e considerando o processo de transferência de 23 
gerenciamento dos Planos de Benefícios da FACEPI para a EQTPREV, vimos solicitar a essa 24 
Entidade, que seja contratada a Aditus Consultoria para a realização dos serviços de 25 
assessoria financeira, uma vez que essa FACEPI está iniciando a elaboração da Política de 26 
Investimento dos Planos de Benefícios sob sua gestão para os exercícios de 2020 a 2024 27 
e, que, a partir de 2020 tal gestão ficará a cargo da EQTPREV. No entendimento da 28 
EQTPREV, a contratação da Aditus se faz necessária, tendo em vista que a referida empresa 29 
já presta serviços de assessoria financeira à EQTPREV, trazendo assim, uma sinergia para 30 
a operacionalização dos Planos de Benefícios a serem transferidos dessa FACEPI. 31 
Informamos ainda, que o Diretor Financeiro da EQTPREV fez contato com o Diretor 32 
Comercial da Aditus, tendo o representante da assessoria financeira se comprometido a 33 
enviar uma nova proposta à FACEPI. Pelos motivos anteriormente expostos, reiteramos 34 
nossa solicitação pela contratação da assessoria Aditus, mesmo que a nova proposta seja 35 
um pouco superior ao valor ofertado pela I9 Adivisory. Certos de contarmos com a 36 
contumaz atenção de V.Sa., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 37 
que se façam necessários. Att”. A DAF apresentou a NT 004/2019, disse que a proposta 38 
da Aditus não é a de menor preço. DELIBERAR:  Considerando a recomendação do 39 
Presidente da EQTPREV, os Diretores deliberaram por revogar decisão registrada na ata nº 40 
09/2019 da DEX, rescindir o contrato com a empresa I9 Advisory e remeter ao Conselho 41 



  

Deliberativo para deliberação, uma vez que a proponente Aditus apresentou o valor mensal de 42 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV- 43 
CONTRATAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO: AUDITORIA INDEPENDENTE. A 44 
DAF apresentou o processo de contratação realizado pelo gestor do contrato através da Nota 45 
Técnica CAOC nº 007/2019, informou que foram contatadas 03 (três) empresas, que a sua 46 
opção é a PHF Auditores, considerando o valor apresentado, os serviços prestados de forma 47 
satisfatória. O DPR informou que a empresa já prestou serviços para a Fundação, exercendo 48 
um bom trabalho, concordando com a contratação. DELIBERAR: Por aprovar, pelo menor 49 
preço, a contratação da PHF Auditoria, no valor de R$ 26.228,00 (vinte e seis mil, duzentos e 50 
vinte e oito reais) remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por 51 
unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu 52 
por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 53 
conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, para que possa produzir seus efeitos legais 54 
e jurídicos. Teresina, 17 de outubro de 2019. 55 
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Diretor Presidente 
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Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 
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