
  

 
 
ATA Nº 04/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 17/04/2018. 
 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente 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) e Sr. 4 
Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 5 
Presente ainda, a convite da Diretoria, o Sr Clóvis Fortunato da Mata Souza, Diretor de 6 
Gestão Adm. e Financeira da FACEPI, empossado em 11/04/2018, que participou, apenas,  no 7 
sentido de se inteirar de alguns assuntos voltados para a Fundação, não fazendo parte de 8 
qualquer  processo decisório, na reunião. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) 9 
Acompanhamento do Plano de Ação 2018. II) Apreciação das Atas ordinária n.º 02/2018 e 10 
extraordinárias n°s 01 e 02/2018 do Conselho Deliberativo. III) Locatária Múltipla – Ação 11 
Judicial. IV) Dívida da Patrocinadora. V- Acompanhamento do orçamento e indicadores de 12 
gestão. VI) Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: 13 
I) Instrução Normativa de Diárias da FACEPI – Exercício 2018. II) Expediente do 14 
30/04/2018.   III) Folha de pagamento – beneficiários e empregados. REGISTROS: I) 15 
Acompanhamento do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram discutidos os assuntos 16 
de maior relevância. O DPR registrou que, conforme apresentado na Nota Técnica n° 17 
003/2018 DGB – CCOM, o recadastramento da FACEPI referente a 2017, encerrou com 18 
apenas 02 (dois) assistidos não encontrados, mas que já estão com seus benefícios encerrados. 19 
Registrou ainda que, com relação às pensionistas, foram identificados 04 (quatro) óbitos, que 20 
não haviam sido comunicados para a Fundação e por oportuno solicitou que o DGB adote as 21 
providências quanto a devolução dos valores pagos indevidamente. II) Apreciação das Atas 22 
ordinária n.º 02/2018 e extraordinárias n°s 01 e 02/2018 do Conselho Deliberativo. Após 23 
a apreciação das atas, DPR registrou que o Estatuto Social, bem como o Plano de Custeio da 24 
FACEPI, já aprovados pelo Conselho, foram devidamente encaminhado à Patrocinadora e que 25 
está no aguardo do posicionamento. III) Locatária Múltipla – Ação Judicial. O DPR 26 
lembrou que a matéria já vem sendo discutida em outras reuniões e disse que o assunto foi 27 
retomado para informar que teve conhecimento que outra empresa tem interesse em adquirir a 28 
Múltipla Educação Superior LTDA, com intenções de assumir a responsabilidade pela 29 
quitação da dívida existente. Prosseguiu dizendo que será informado ao jurídico da Fundação 30 
a fim de verificar a melhor forma de resolver essa questão. IV) Dívida da Patrocinadora. 31 
DPR informou que até a presente data a Patrocinadora está em débito com 01 (uma) parcela 32 
da Reserva a Amortizar e com os encargos do mês de fevereiro referente às Despesas 33 
Administrativas. Prosseguiu informando que já encaminhou o ofício de cobrança do débito 34 
existente. V- Acompanhamento do Orçamento e Indicadores de Gestão. O  DPR 35 
apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e dos indicadores do PGA na 36 
posição do mês de março informando que, de modo geral, os valores realizados estão dentro 37 
dos limites do valor orçado. Sobre os Indicadores, com exceção da rubrica de pessoal, disse 38 
que todos encontram-se em conformidade com os parâmetros estipulados. Ainda sobre o 39 
assunto disse que aguarda a definição, por parte do Conselho Deliberativo, quanto ao 16.0-  40 
Índice de Performance de demandas solucionadas.  VI) Acompanhamento dos rendimentos 41 
da FACEPI. O DPR apresentou a planilha acompanhamento dos rendimentos informando 42 
que, conforme verificado, todos os valores encontram-se acima da meta atuarial. 43 



  

DELIBERAÇÃO: I) Instrução Normativa de Diárias – Exercício 2018. O DPR 44 
apresentou a Instrução de Diárias sugerindo a aprovação para o exercício de 2018 mantendo a 45 
mesma redação bem como os mesmos valores. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) 46 
Expediente do dia 30/04/2018. Considerando o feriado do dia 01 de maio de 2018, o DPR 47 
sugeriu que os expedientes do dia 30 de abril de 2018 fossem facultados e compensados no 48 
mês seguinte. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Folha de pagamento – 49 
beneficiários e empregados. Considerando que os expedientes do dia 30/04/2018 serão 50 
facultados o DPR sugeriu a antecipação dos pagamentos (beneficiários e empregados) para o 51 
dia 27 de abril de 2018.  DECISÃO: Aprovada por unanimidade. A DEX Resolve: Que a 52 
Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos 53 
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 12:00h (doze 54 
horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, 55 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 56 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 17 de abril de 2018. 57 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 
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Secretária 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 


