
  

ATA Nº 05/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 29/05/2019. 
 
 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às quinze horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva (DEX) 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 Administrativa e Financeira (DAF). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019. 7 
II) Apreciação da Ata ordinária n.º 04/2019 do Conselho Fiscal. III) Dívida da Patrocinadora. 8 
IV) Acordo Coletivo de Trabalho – FACEPI. V) Transferência de Gerenciamento dos Planos – 9 
FACEPI. VI) Relatório sobre controles internos, referentes as Demonstrações Contábeis. VII) 10 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. VIII) Rendimentos da FACEPI. 2) 11 
Assuntos para deliberação:  I) Regulamento de empréstimos. II) Contratação prestador de 12 
serviço: Educação Financeira e Previdenciária - FACEPI EDUCA. III) Contratação prestador 13 
de serviço: manutenção de equipamentos de informática. REGISTROS: I) Acompanhamento 14 
do Plano de Ação 2019. Após apreciação, foram discutidos os assuntos de maior relevância e 15 
realizado as atualizações necessárias na posição maio de 2019, conforme documento anexo. 16 
Sobre o recadastramento o DGB apresentou a Nota Técnica nº 008/2019 DGB-CCOM que trata 17 
sobre o recadastramento dos meses de fevereiro, março e abril. Continuou informando que 18 
referente aos meses fevereiro e março, tiveram um benefício suspenso, e que no mês de abril 19 
faltam realizar o recadastramento de 15 beneficiários (assistidos e pensionistas), e que caso não 20 
compareçam até o fechamento da folha do mês de junho serão suspensos. Com relação a 21 
certificação de conselheiros e empregados, a DEX determinou que fosse providenciada a 22 
recertificação do empregado Bruno, e informou que o prazo para certificação dos conselheiros 23 
suplentes João Antônio e Cícero Morais, encerra-se em 11/06/2019, e diante da iminente 24 
mudança na estrutura de gestão dos planos, remete ao Conselho Deliberativo para deliberação. 25 
II) Apreciação da Ata ordinária n.º 04/2019 do Conselho Fiscal. A Diretoria apreciou a 26 
referida ata e informou que as providências serão adotadas.  III) Dívida da Patrocinadora. A 27 
DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação 28 
ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. IV) Acordo Coletivo de Trabalho 29 
– FACEPI. Com relação a este item, a DEX registrou que o acordo não foi fechado, que 30 
encaminhou a minuta para a EQTPREV, e que tem informação que o documento está sendo 31 
analisado, uma vez que o acordo praticado pela FACEPI é muito diferente do praticado pela 32 
EQTPREV. O DPR informou que foi formalizado ao Sindicado dos Securitários, através do Of. 33 
065/2019-PRE, e que o mesmo será discutido no mês de junho, mas será retroativo a data-base 34 
(maio/2019).  V) Transferência de Gerenciamento dos Planos - FACEPI. O DPR informou 35 
que recebeu os demais documentos referentes ao processo de transferência de gerenciamento 36 
dos planos, quais sejam, o Texto consolidado, DE/PARA do Regulamento e Termo de 37 
Transferência de Gerenciamento dos Planos BD e CV. Complementou informando que a 38 
documentação foi encaminhado ao jurídico da entidade, e que após análise da DEX será 39 
devolverá a EQTPREV, com as sugestões, caso seja formulada. Disse ainda que já foi dado 40 
conhecimento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo da FACEPI. VI) Relatório sobre controles 41 
internos, referentes as Demonstrações Contábeis. O DPR registrou o recebimento do 42 



  

Relatório circunstanciado sobre os controles internos, referentes ao exame das Demonstrações 43 
Contábeis e dos Controles Internos do exercício findo de 31/12/2018, que após apreciação a 44 
DEX aprovou as recomendações. Na oportunidade os diretores apresentaram as justificativas 45 
dos pontos relevantes apresentados no referido relatório, remetendo ao Conselho Fiscal para 46 
acompanhamento. O DPR, registrou ainda, que na conclusão do relatório, os controles internos 47 
da FACEPI foram considerados satisfatórios.  VII) Acompanhamento do Orçamento e 48 
Indicadores do PGA, A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e 49 
indicadores do PGA na posição abril/2019. Informou que o valor realizado até o mês de 50 
referência foi de 29,17 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a DAF 51 
informou que os mesmos se encontram em conformidade com os parâmetros estabelecidos no 52 
regulamento do PGA. VIII) Rendimentos da FACEPI, A DAF apresentou o relatório 53 
consolidado dos investimentos acumulado até o  mês de março/2019 que para o PBD foi, de 54 
meta atuarial 2,74% e de rentabilidade, 2,34%; com relação ao PCV, foi 2,75% de meta atuarial 55 
e 2,94% de rentabilidade e o PGA apresentou o índice 1,52%, o mesmo do CDI. 56 
DELIBERAÇÃO: I) Regulamento de empréstimos. A DAF apresentou minuta contendo as 57 
alterações no Regulamento de Empréstimos. Disse que realizou pesquisa em outras fundações 58 
e que estas possuem um prazo de parcelamento de acordo com idade. Assim, prosseguiu 59 
sugerindo que a FACEPI adotasse, para o parcelamento de empréstimos a participantes acima 60 
de 83 anos de idade, o prazo de 12 meses. Continuou dizendo que a outra alteração refere-se a 61 
vedação de concessão de empréstimos através de tutela e curatela, exceto no caso de autorização 62 
expressa do juiz. DELIBERAR: Por aprovar a minuta do Regulamento de Empréstimos da 63 
FACEPI, submetendo ao Conselho Deliberativo para aprovação, se assim entender. 64 
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. II) Contratação prestador de serviço: Educação 65 
Financeira e Previdenciária - FACEPI EDUCA. O DGB apresentou a Nota Técnica nº 66 
009/2019 DGB – CCOM, na qual consta as informações sobre o objeto e condições para 67 
renovação do contrato, quais sejam, prazo de vigência 12 meses, rescisão a qualquer tempo 68 
mediante comunicação com antecedência de 30 dias e sem reajuste, que após análise os 69 
diretores deliberaram. DELIBERAR: Por aprovar a renovação com a Engrenagem Virtual, 70 
permanecendo o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). DECISÃO: Aprovada por 71 
unanimidade. III) Contratação prestador de serviço: manutenção de equipamentos de 72 
informática. O DGB apresentou a Nota Técnica nº 002/2019 CCCB - DGB, na qual consta as 73 
informações sobre o objeto e condições para renovação do contrato, quais sejam, prazo de 74 
vigência 12 meses e sem reajuste. DELIBERAR: Por aprovar a renovação com a Domínio 75 
Informática, permanecendo o valor mensal de R$ 875,54 (oitocentos e setenta e cinco reais e 76 
cinquenta e quatro centavos). DECISÃO: Aprovada por unanimidade.  E nada mais havendo a 77 
tratar, às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 78 
autorizado a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 79 
Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e 80 
jurídicos. Teresina, 29 de maio de 2019. 81 
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Diretor Presidente 

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