
  

ATA Nº 06/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 18/06/2019. 
 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às 9:30 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 das Atas da reunião ordinária n.º 03/2019 e da reunião extraordinária nº 01/2019 8 
do Conselho Deliberativo. III) Dívida da Patrocinadora. IV) Avaliação do imóvel da FACEPI. 9 
V) Transferência de Gerenciamento dos Planos – FACEPI. VI) Acompanhamento do 10 
orçamento e indicadores de gestão. VII) Rendimentos da FACEPI. 2) Assuntos para 11 
deliberação:  I - Contratação de prestador de serviço: Telefonia. II) Contratação prestador de 12 
serviço: Elaboração de parecer atuarial referente a transferência de gerenciamento dos planos. 13 
III) Contratação prestador de serviço: site da FACEPI. IV) Contratação prestador de serviço: 14 
estudo de alteração do índice de correção da Reserva de Poupança do plano BD. V) Expediente 15 
da FACEPI – dia 21/06/2019. REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019. 16 
Foram discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na 17 
posição junho de 2019, conforme documento anexo. II) Apreciação das Atas da reunião 18 
ordinária n.º 03/2019 e da reunião extraordinária nº 01/2019 do Conselho Deliberativo. A 19 
Diretoria apreciou as referidas atas, tomou ciência da decisão do Conselho Deliberativo quanto 20 
a rescisão dos convênios e transferência de gerenciamento dos planos administrados pela 21 
FACEPI em favor da EQTPREV. Informou que vem adotando as providências necessárias 22 
visando atender o cronograma. Sobre a contratação de prestador de serviço (empresa - PLANA) 23 
será apresentado justificativa. III) Dívida da Patrocinadora. A DAF registrou que até o 24 
presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao contrato da reserva 25 
amortizar e despesas administrativas. IV) Avaliação do imóvel da FACEPI. Com relação a 26 
este item, a DAF registrou que que recebeu o Laudo Técnico de Avaliação do imóvel Morumbi 27 
Square localizado em São Paulo, que o valor do imóvel passou de R$ 5.658.570,57 (cinco 28 
milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos) para 29 
R$ 6.653.000,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais), ou seja, teve uma 30 
variação de 17,57%. Informou que o valor será atualizado no balancete na rubrica de 31 
investimentos – imobiliário. V) Transferência de Gerenciamento dos Planos - FACEPI. O 32 
DPR informou que recebeu os documentos (Texto consolidado, DE/PARA do Regulamento e 33 
Termo de Transferência de Gerenciamento dos Planos BD e CV), que foram analisados pelo 34 
jurídico da entidade e por esta diretoria, sendo devolvido para a EQTPREV com as sugestões 35 
desta entidade. Informou ainda que o processo está tramitando dentro dos prazos estabelecidos 36 
no cronograma. VI) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA, A DAF 37 
apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição 38 
maio/2019. Informou que o valor realizado até o mês de referência foi de 37,19 %, ficando 39 
abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a DAF informou que se encontram em 40 
conformidade com os parâmetros estabelecidos no regulamento do PGA. VII) Rendimentos 41 
da FACEPI, A DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos acumulado até o  42 



  

mês de abril/2019 que para o PBD foi, de meta atuarial 3,73% e de rentabilidade, 3,38%; com 43 
relação ao PCV, foi 3,74% de meta atuarial e 3,87% de rentabilidade e o PGA apresentou o 44 
índice 2,05%, o mesmo do CDI. DELIBERAÇÃO: I) Contratação prestador de serviço: 45 
locação de central telefônica. A DAF apresentou a Nota Técnica nº 016/2019 DGB – CCOM, 46 
juntamente com as propostas, informou que a atual prestadora tem interesse em continuar e que 47 
apresentou a menor proposta. DELIBERAR: Por aprovar a renovação com a empresa 48 
FORTED no valor mensal de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). DECISÃO: 49 
Aprovada por unanimidade.  II) Contratação prestador de serviço: Avaliação Atuarial dos 50 
planos BD e CV. O DPR apresentou a Nota Técnica nº 002/2019 - S.GOV, informou que o 51 
estudo é necessário para compor o processo de transferência de gerenciamento dos planos para 52 
a EQTPREV, totalizando 04 avaliações, sendo 02 para o PBD e 02 para PCV. Disse ainda que 53 
o contrato firmado, em maio/2019, com a MERCER consta o valor dos honorários dos serviços 54 
extracontratuais, e que nas tratativas foi concedido um desconto de 5%. DELIBERAR: Por 55 
aprovar a execução dos serviços extras pela MERCER no valor total de R$ 25.420,00 (vinte e 56 
cinco mil, quatrocentos e vinte reais), e remeter ao Conselho Deliberativo para aprovação, uma 57 
vez que os serviços não foram contemplados no orçamento/2019. DECISÃO: Aprovada por 58 
unanimidade. III) Contratação de prestador de serviço: site da FACEPI. O DGB apresentou 59 
a Nota Técnica nº 011/2019 DGB - CCOM, na qual consta as informações sobre o objeto e 60 
condições para renovação do contrato, quais sejam, prazo de vigência 12 meses e sem reajuste. 61 
DELIBERAR: Por aprovar a renovação com a S2W Sistema e Serviços WEB LTDA ME, 62 
permanecendo o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). DECISÃO: 63 
Aprovada por unanimidade. IV)  Contratação prestador de serviço: estudo de alteração do 64 
índice de correção da Reserva de Poupança do plano BD.  O DBG apresentou a Nota 65 
Técnica nº 003/2019 DGB - CCCB, que trata de serviço extra atuariais referentes ao reajuste 66 
das reservas do plano BD. O DPR disse que é necessário o estudo para que seja indicado o 67 
índice de reajuste, como também verificar o impacto nas reservas do plano. Informou que as 68 
reservas de poupança dos participantes do PBD (desligados da Patrocinadora e sem condições 69 
de aposentadoria) eram corrigidas pela TR desde 02/1991 e que desde setembro/2017 esse 70 
índice não teve variação. DELIBERAR: Por aprovar a execução dos serviços extras pela 71 
MERCER no valor total de R$ 5.344,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais).  72 
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. V) Expediente da FACEPI – dia 21/06/2019. 73 
Considerando o feriado nacional de Corpus Christi, foi sugerido pelo DPR facultar os 74 
expedientes do dia 21/06, que serão compensados posteriormente. DELIBERAR:  Por facultar 75 
os expedientes da FACEPI do dia 21/06/2019 e autorizar a compensação das horas como 76 
regularmente praticado. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, 77 
às 11:00h (onze horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizado a lavratura da 78 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 79 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 18 de 80 
junho de 2019. 81 
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Diretor Presidente 
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