
  

ATA Nº 08/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 23/08/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às quinze 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), Sr. 4 
Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a 5 
Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 6 
(DAF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de 7 
Ação 2018; II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 06/2018 e nº 07/2018 do Conselho Fiscal; 8 
III) Apreciação da Ata Extraordinária n.º 07/2018 do Conselho Deliberativo; IV) Estagiário 9 
FACEPI; V) Ofício 1533/2018- PREVIC; VI) Ofício 1984/2018-PREVIC; VII) Ofício 10 
035/2018-AAPCE; VIII) Correspondência Múltipla; IX) Acompanhamento – Cobertura do 11 
período sem Plano; X) – Dívida da Patrocinadora; XI) Acompanhamento do Orçamento e 12 
Indicadores de Gestão;  XII) Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos 13 
para deliberação: I) Proposta Comercial MERCER/GAMA – período sem plano. II) 14 
Prestação de serviços – locação de seguro de vida empregados da FACEPI; III) Prestação de 15 
serviços – monitoramento eletrônico; IV) Prestação de serviços – locação de impressoras. 16 
REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram 17 
discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na posição 18 
agosto de 2018. II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 06/2018 e nº 07/2018 do Conselho 19 
Fiscal. Após a apreciação das atas, foram abordados os seguintes itens: a) inadimplência da 20 
Patrocinadora – O DPR informou que as providências de cobrança foram tomadas e 21 
atualmente a empresa está adimplente; b)  apresentação de justificativas das alterações dos 22 
fundos de investimentos – o DPR informou que todo o processo de alteração dos fundos da 23 
FACEPI encontram-se na entidade, e que antes de ser aprovado é realizado, pelo consultor 24 
financeiro, explanação/apresentação aos diretores, membros do Comitê de Investimentos e 25 
membros dos conselhos deliberativo e fiscal. c) normativo de empréstimos – o DPR informou 26 
que o normativo se encontra atualizado e aprovado pela DEX e que o mesmo não contempla 27 
mais a quitação de saldo devedor de empréstimo com a reserva individual do participante por 28 
ocasião de desligamento ao Plano Contribuição Variável – PCV. d) vigência dos contratos – o 29 
DPR disse que a DEX está atenta aos prazos e que as providências estão sendo tomadas para a 30 
renovação/contratação de prestadores de serviços. e) com relação ao Relatório de 31 
Recomendações da PHF – auditores independentes, o DPR informou que tomou ciência e que 32 
as providências serão adotadas. III) Ata Extraordinária n.º 07/2018 do Conselho 33 
Deliberativo, a referida ata foi apreciada, porém não fizeram observações para registro. IV) 34 
Estagiário FACEPI. O DPR apresentou a solicitação de estágio feita pelo Sr. José Daniel de 35 
Lima. Após análise, a DEX decidiu por não atender o pleito, uma vez que Fundação não tem 36 
convênio com instituições de ensino e atualmente não possui estrutura física e técnico com 37 
disponibilidade para acompanhamento conforme legislação vigente. V) Ofício 1533/2018- 38 
PREVIC. O DPR registrou que o assunto veio à pauta para informar sobre a denúncia 39 
(irregularidade de implantação de tábua biométrica- AT-2000), realizada em março/2018 pela 40 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPISA-AAPCE. Prosseguiu dizendo que o 41 
referido ofício encaminhado à AAPCE, informa sobre o encerramento e consequentemente 42 



  

arquivamento do Processo 44011.001642/2018-18, devido a judicialização da matéria. VI)  43 
Ofício 1984/2018-PREVIC, recebido em 02/08/2018. O DPR registou que o ofício trata de 44 
comunicação da decisão do recurso interposto pelo Sr. Paulo das Chagas, o qual foi mantida a 45 
decisão de primeira instância de negar o atestado de habilitação. VII) Ofício 035/2018-46 
AAPCE. O DPR informou que a AAPCE, com apoio da FACEPI, estava verificando a 47 
possibilidade de oferecer aos seus associados um plano de saúde. Que após análise e 48 
apresentação da proposta aos seus associados, fomos informados da impossibilidade de 49 
contratação de plano de saúde apresentada pela Humana Saúde. VIII) Sobre o Ofício 50 
Múltipla, o DPR registrou que o ofício trata de solicitações da locatária: a) negociar o 51 
pagamento o débito em 24 parcelas, sem acréscimos de juros, correção monetária, multas e 52 
honorários advocatícios; b) reduzir o aluguel de R$ 17.090,20 (dezessete mil, noventa reais e 53 
vinte centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais). O DGB disse que como a matéria 54 
encontra-se judicializada, entende que qualquer negociação deva ser feita em juízo. Os demais 55 
diretores concordaram com o posicionamento do DGB. E com relação a redução de aluguel, o 56 
DPR informou que após pesquisa de mercado foi verificado que o valor está condizente ao 57 
praticado naquela região. A DEX decidiu por não atender as solicitações da locatária, e 58 
prosseguir com a ação de cobrança. IX) Acompanhamento – Cobertura do Período sem 59 
Plano. O DGB relatou sobre a reunião ocorrida no dia 13 de junho de 2018, presentes os 60 
Diretores da FACEPI, Diretor de Gestão e Diretor Financeiro da Patrocinadora e Atuário da 61 
Fundação, com pauta o débito existente referente ao período sem Plano. Prosseguiu 62 
informando que o valor atualizado posição Abril/2018 já se encontra na Fundação e que as 63 
alternativas para o aporte deste valor serão elaboradas pela MERCER/GAMA. X) Dívida da 64 
Patrocinadora. O DPR informou que nesta data a Patrocinadora está adimplente com a 65 
FACEPI, no que diz respeito ao Termo de Compromisso – Reserva a Amortizar e ao 66 
ressarcimento das despesas administrativas. XI) Acompanhamento do orçamento e 67 
indicadores de gestão. A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e 68 
indicadores do PGA na posição julho/2018 informando que, de modo geral, os valores 69 
realizados, até o presente momento, estão abaixo do valor orçado. Sobre os Indicadores, 70 
informou que está em conformidade com as metas estabelecidas no PGA. XII) - 71 
Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. A DAF apresentou o relatório 72 
consolidado dos investimentos referente ao mês de junho/2018, informando a melhora 73 
ocorrida no mês.  O acumulado no ano, para o PBD, da meta atuarial foi de 4,75% e da 74 
rentabilidade, 5,05%; com relação ao PCV, o acumulado no ano foi de 4,78% de meta atuarial 75 
e 2,10% de rentabilidade e o PGA acumulou 3,15%. DELIBERAÇÃO: I) Proposta 76 
Comercial – Período sem plano. CONSIDERANDO: a) As tratativas entre a FACEPI e 77 
Eletrobras Distribuição Piauí, ocorrida em reunião realizada em 13/06/2018 juntamente com o 78 
atuário da Fundação; b) Que a MERCER/GAMA presta serviços atuariais para esta entidade; 79 
c) A necessidade de apresentação de alternativas para recomposição das contribuições do 80 
período compreendido entre dezembro de 2000 a maio de 2010. DELIBEROU: Por aprovar a 81 
prestação de serviços pela MERCER/GAMA no valor de R$ 20.224,00 (vinte mil, duzentos e 82 
vinte e quatro reais). DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  DELIBERAÇÃO: II) 83 
Prestações de serviços – seguro de vida dos empregados da FACEPI. Considerando: a) 84 
Nota Técnica nº 030/2018 DAF/DA e comparativo de preço, b) que a menor proposta 85 
apresentada foi pela atual contratada e que os serviços prestados foram de excelente 86 
qualidade.  DELIBERAÇÃO: Por aprovar a renovação do contrato com a empresa Sul 87 
América. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Prestações de serviços – 88 
monitoramento eletrônico. Considerando: a) Nota Técnica nº 031/2018 DAF/DA e 89 
comparativo de preço, b) Que a empresa de menor proposta tem uma diferença de 53,35% a 90 
menos que a segunda proposta mais vantajosa, portanto, sendo considerada fora do padrão do 91 
mercado.  DELIBERAÇÃO: Por aprovar a renovação do contrato com a empresa SECOPI. 92 



  

DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV) Prestações de serviços – Locação de 93 
impressora. Considerando: a) Nota Técnica nº 032/2018 DAF/DA e mapa comparativo de 94 
preço, b) que a menor proposta apresentada foi pela atual contratada e que os serviços 95 
prestados foram de excelente qualidade. DELIBERAÇÃO: Por aprovar a renovação do 96 
contrato com a empresa ArtCores. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: 97 
Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos 98 
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 17:00h (dezessete 99 
horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, 100 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 101 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 23 de agosto de 2018. 102 
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