
  

ATA Nº 07/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 23/07/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018;  6 
II) Apreciação da Ata Ordinária n.º 07/2018 do Conselho Deliberativo; III) Imóveis da 7 
FACEPI; IV) Aquisição de computadores; V) Compra NTN-B; VI) Ofício 0473/2018-TCU, 8 
recebido em 20/07/2018; VII) Acompanhamento – Cobertura do período sem Plano; VIII) – 9 
Dívida da Patrocinadora; IX) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores de Gestão;  X) 10 
Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos para deliberação: I) Propostas 11 
de revisão do PCCS dos empregados da FACEPI; II) Alteração de Fundos de Investimentos. 12 
REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram 13 
discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na posição 14 
julho de 2018. II) Apreciação da Ata Ordinária n.º 07/2018 do Conselho Deliberativo. 15 
Após a apreciação da ata, o DPR informou que a DEX tomou ciência das determinações 16 
apontadas pelo Conselho e que as mesmas serão executadas dentro dos prazos estabelecidos. 17 
Ainda sobre a referida ata, o DPR destacou sobre a revogação de criação de um novo Plano de 18 
Benefícios e a aprovação para as alterações no atual Plano de Contribuição Variável – PCV. 19 
Disse que a proposta de alteração já está sendo elaborada pelo atuário. O DGB registrou que 20 
já havia apresentado a sugestão de alteração com melhorias no atual PCV pensando no risco 21 
de imagem que poderia acarretar para a Fundação a criação de um novo Plano de Benefícios. 22 
Prosseguiu dizendo que na última reunião com o atuário, o mesmo ratificou a posição.  III) 23 
Imóveis da FACEPI. Sobre o imóvel de São Paulo, o PRE informou após as tratativas, o 24 
contrato de aluguel já foi encaminhado para colhimento das assinaturas. Sobre o imóvel da 25 
Av. João XXIII, informou que está sendo elaborado um aditivo ao contrato de aluguel, devido 26 
a mudanças no quadro societário da empresa locatária. Além disso, disse que o referido 27 
aditivo passará a contar com uma cláusula de carta fiança de garantias, assegurando ainda 28 
mais a Fundação.  IV) Aquisição de computadores. O PRE informou que, considerando o 29 
risco tecnológico apontado na avalição de riscos e controles internos, foi feita a aquisição de 30 
03 (três) computadores para a Fundação. Prosseguiu informando que, as demais considerações 31 
bem como o orçamento dos equipamentos, estão descritos na Nota Técnica n° 028/2018 DAF-32 
DA, de 12 de julho de 2018. V) Compra de NTN-B’s. O DPR informou que as NTN-B’s são 33 
títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional e que a compra feita, nesse momento, foi 34 
considerando o Estudo de ALM, já aprovado pelo Conselho Deliberativo, bem como as taxas 35 
atrativas. Prosseguiu informando que a aquisição já é do conhecimento do Comitê de 36 
Investimentos da Fundação. VI)  Ofício 0473/2018-TCU, recebido em 20/07/2018. O PRE 37 
registou que o assunto veio à pauta para informar que, a respeito das informações solicitadas 38 
sobre o cumprimento de paridade, o Tribunal de Contas da União considerou satisfatória a 39 
explicação dada pela FACEPI, dando por encerrado o assunto. VII) Acompanhamento – 40 
Cobertura do Período sem Plano. O DGB registrou que no dia 13 de junho de 2018 41 
participou, juntamente com o Diretor Presidente da FACEPI, de uma reunião conjunta com o 42 



  

Diretor de Gestão e Diretor Financeiro da Patrocinadora e o Atuário da Fundação, a fim de 43 
trator sobre o débito existente referente ao período sem Plano. Prosseguiu informando que 44 
após discussão sobre o assunto, o Diretor de Gestão da Patrocinadora sugeriu uma reunião 45 
entre atuário e jurídico da Fundação a fim de reconstruir um termo de acordo que deverá ser 46 
apresentado, judicialmente, constando a concordância da Eletrobras Piauí em pagar sua parte 47 
bem como a forma de utilização desses recursos, transformando em benefícios. VIII) Dívida 48 
da Patrocinadora. O PRE informou que a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação 49 
às parcelas, porém alguns encargos estão em débito, mas que já foram feitas as devidas 50 
cobranças. IX) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. O DPR 51 
apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição 52 
junho/2018 informando que, de modo geral, os valores realizados, até o presente momento, 53 
estão abaixo do valor orçado. Sobre os Indicadores, informou que está em conformidade com 54 
as metas estabelecidas no PGA, portanto, atendendo as expectativas. X) - Acompanhamento 55 
dos rendimentos da FACEPI. O DPR apresentou demonstrativo analítico mensal, 56 
informando da melhora ocorrida no mês. Prosseguiu lembrando que no mês de maio todas as 57 
Fundações sofreram com o reflexo negativo em função da conjuntura econômica interna e 58 
externa. Na posição de junho/2018 a meta atuarial do Plano BD foi de 4,7835% chegando a 59 
acumular a rentabilidade de 5,0308%, a meta atuarial do Plano CV foi de 4,8136%  60 
acumulando uma rentabilidade de 2,0912% e o PGA acumulou 3,1596%. DELIBERAÇÃO: 61 
I) Propostas de revisão do PCCS dos empregados da FACEPI. CONSIDERANDO: a) 62 
Que o relatório de avaliação de riscos e controles internos da FACEPI apontou o risco de 63 
falha humana; b) Que o Conselho Deliberativo determinou a revisão do Plano de Cargos; c) A 64 
Nota Técnica n° 027/2018 DAF-DA; d) Que apesar de não ser a menor proposta, a empresa 65 
Fireman Gestão de Pessoas foi mais atrativa por ter grande referência no mercado, sendo 66 
inclusive a empresa responsável pela elaboração do Plano de Cargos da FACEAL; e) Que a 67 
empresa de menor proposta tem uma diferença de 61,64% a menos que a segunda proposta 68 
mais vantajosa, portanto, sendo considerada fora do padrão do mercado. DELIBEROU: Por 69 
aprovar a contratação da empresa Fireman Gestão de Pessoas, para a prestação de serviços de 70 
revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salário dos Empregados da FACEPI. DECISÃO: 71 
Aprovado por unanimidade.  DELIBERAÇÃO: II) Alteração de Fundos de Investimentos. 72 
Considerando: a) Que a proposta foi apresentada pelo Consultor Financeiro aos órgãos 73 
estatutários da Fundação; b) Que o Comitê de Investimentos apreciou e concordou com a 74 
proposta. DELIBEROU: Por aprovar a seguinte aquisição: Plano BD – Resgate total do 75 
FUNDO FATOR SINERGIA V FIA para os Fundos BAHIA AM MARAÚ FIC MM, SPX 76 
NIMITZ ESTRUTURADO FIC MM e KINEA CHRONOS FI MM; Plano CV – Resgate 77 
total do Fundo FATOR SINERGIA V FIA e FIC FI MM GARDE DUMAS para os Fundos 78 
BAHIA AM MARAÚ FIC MM e SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MM. DECISÃO: 79 
Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança tome as 80 
providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 81 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 12:00h (doze horas), o Sr. Presidente deu por 82 
encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, 83 
vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 84 
efeitos legais e jurídicos. Teresina, 23 de julho de 2018. 85 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                                                              
 

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 
Secretária Ad Hoc 

 

 
         

 


