
  

ATA Nº 10/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 22/10/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Diretoria 2 
Executiva 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 2018; 7 
II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 09/2018 do Conselho Fiscal; III) Apreciação da 8 
Ordinária n.º 09/2018 do Conselho Deliberativo; IV) Ofício nº 269/2018 – PR/PI-GABPR7; V) 9 
Ação de Execução/Locatária Múltipla; VI) – Dívida da Patrocinadora; VII) Acompanhamento 10 
do Orçamento e Indicadores de Gestão;  VIII) Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 11 
2- Assuntos para deliberação: I) Manifestação Atuarial – período sem plano; II) Prestação de 12 
serviços – Auditoria Independente. REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 13 
2018. Após apreciação, foram discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as 14 
atualizações necessárias na posição outubro de 2018. Sobre o recadastramento de 2018, o DAB 15 
relatou sobre a viagem realizada em algumas cidades da Região Norte do Piauí, disse que o 16 
recadastramento atingiu um percentual de 92,85 % dos assistidos (realizados 571 do total de 17 
615) e 87,06% de pensionistas (realizados 249 do total de 286). Informou ainda, que durante 18 
este mês foi realizado contato telefônico com os faltosos e a partir do mês seguinte será 19 
encaminhado correspondência com AR informando sobre a suspensão do benefício, caso não 20 
seja realizado o recadastramento. Os demais diretores concordaram com as ações 21 
implementadas, aprovando, por unanimidade, a data de suspensão do benefício em novembro 22 
de 2018. II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 09/2018 do Conselho Fiscal (CF). A DEX 23 
tomou ciência e após leitura, informou que conforme legislação vigente, Lei Complementar nº 24 
109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar passaram a operar 25 
exclusivamente planos de benefícios de natureza previdenciária, sendo-lhes vedado prestar 26 
quaisquer outros serviços que não estejam no âmbito de seu objeto. III) Ata ordinária n.º 27 
09/2018 do Conselho Deliberativo (CD), após apreciação da ata os diretores manifestaram 28 
sobre: a) Política de Recadastramento – a DEX tomou ciência das alterações aprovada pelo CD. 29 
Com relação a confecção de cartilha, o DPR informou que será analisado a disponibilidade 30 
orçamentária, e caso não comporte, serão utilizados outros meios de divulgação já praticados 31 
na entidade, como por exemplo o e-mail marketing. Informou ainda que a despesa poderá ser 32 
comtemplada no orçamento/2019. b) Comitê de ética. O DPR informou que a reunião agendada 33 
para o dia 29/09/2018 ocorreu normalmente, mas a comissão ainda não concluiu os trabalhos. 34 
IV) Ofício nº 269/2018 – PR/PI-GABPR7 - o DPR registrou o recebimento do ofício, no qual 35 
consta a decisão de arquivamento do procedimento preparatório de nº 1.27.000.000641/2018-36 
01 (denúncia formulada pelo Sr. Tomires Nunes de Carvalho ao Ministério Público Federal - 37 
PI). V) Ação de Execução/Locatária Múltipla – a DAF informou que compareceu, 38 
juntamente com o preposto da FACEPI, à audiência de conciliação, mas que não foi realizado 39 
nenhum acordo. Prosseguiu informando que o escritório contratado para identificação de bens 40 
da executada já iniciou as diligências. VI – Dívida da Patrocinadora – a DAF informou que 41 
a Patrocinadora está inadimplente com a parcela 213/240 vencida em 30/09/2018, que o valor 42 



  

atualizado até esta data é de R$ 2.606.333,89 (dois milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e 43 
trinta e três reais e oitenta e nove centavos), informou ainda que a cobrança foi oficializada à 44 
Patrocinadora. VII) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. A DAF 45 
apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição 46 
setembro2018. Informou que, de modo geral, os valores realizados, até o presente momento, 47 
estão abaixo do valor orçado. Sobre os Indicadores, disse que estão em conformidade com as 48 
metas estabelecidas no PGA. VIII) - Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. A 49 
DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos referente ao mês de agosto/2018. 50 
Para o PBD, a meta atuarial acumulada no ano até o citado mês foi de 5,83% e a rentabilidade, 51 
6,88%; para o PCV, 5,87% de meta atuarial e 3,29% de rentabilidade. O PGA obteve 52 
rentabilidade acumulado foi 4,28%, abaixo do CDI (4,32%). O DPR disse que o PCV não 53 
atingiu, no ano, sua taxa atuarial, devido principalmente ao segmento de Renda Variável, 54 
impactado negativamente ainda por resquícios da greve dos caminhoneiros e incertezas quanto 55 
às eleições próximas. A DAF ressaltou, ainda, que este plano sofre uma maior influência desse 56 
segmento, pois tem um percentual de renda variável maior que no PBD cuja volatilidade 57 
também é atenuada pela aquisição de títulos públicos (NTN-B) classificados como “mantidos 58 
até o vencimento”.  DELIBERAÇÃO: I) Manifestação Atuarial – período sem plano. 59 
Dando prosseguimento as tratativas do período sem plano e de acordo com os entendimentos 60 
mantidos na reunião conjunta, ocorrida no dia 13 de junho em Brasília, onde estavam presentes 61 
os diretores da FACEPI, Diretores de Gestão e Financeiro da Patrocinadora e o Atuário desta 62 
entidade; o DPR apresentou a manifestação atuarial sobre as alternativas para o aporte referente 63 
a recomposição das contribuições do período de dezembro de 2000 a maio de 2010. Após 64 
análise, os diretores concordaram com a alternativa apresentada na manifestação atuarial seria 65 
a melhor opção, caso decisão judicial seja favorável aos participantes.  DELIBERAR: Por 66 
aprovar a minuta da manifestação atuarial contida na conclusão: “alocação de um possível 67 
aporte no Plano de Benefício Definida objetivando a criação de um Benefício Adicional 68 
instituído na modalidade de contribuição definida, pago em forma de renda vinculada ao 69 
benefício principal”. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Prestação de serviços – 70 
Auditoria Independente. A DAF apresentou o processo de contratação realizado pelo gestor 71 
do contrato através da Nota Técnica CAOC nº 007/2018, informou que foram contatadas 03 72 
(três) empresas, mas somente duas responderam e que a sua opção é a PHF Auditores. O DPR 73 
informou que a empresa já prestou serviços para a Fundação, exercendo um bom trabalho, 74 
concordando com a contratação. DELIBERAR: Por aprovar, pelo menor preço, a contratação 75 
da PHF Auditoria, no valor de R$ 26.228,00 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais) 76 
remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX 77 
Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 78 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 79 
17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 80 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 81 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de 82 
outubro de 2018. 83 
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