
  

 
 
ATA Nº 05/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 25/05/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 das Atas ordinárias n.º 03/2018, 04/2018 e 05/2018 do Conselho Deliberativo. 7 
III) Apreciação da Ata ordinária n.º 03/2018 do Conselho Fiscal. IV) - Parecer Atuarial 8 
075/2018 - Resolução MPS/CGPC nº04/2002. V) - Estudos das Premissas Atuariais – 2018. 9 
VI) – Certificações. VII) - Habilitação do Diretor de Gestão Administrativo e Financeiro. 10 
VIII) – Ofício nº 121/2018 – PR/PI GABPR7 e Ofício nº 1010/2018 PREVIC - Denúncia. 11 
IX) - Locatária Múltipla – Ação Judicial. X) Acordo Coletivo de Trabalho-2018. XI) Locação 12 
de Imóvel da FACEPI – Morumbi Square. XII) - Dívida da Patrocinadora. XIII) - 13 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. XIV) -Acompanhamento dos 14 
rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos para deliberação: I) Prestações de serviços – 15 
administração site da FACEPI. II) Prestações de serviços – manutenção de equipamento de 16 
informática da FACEPI. III) Política de Comunicação.  IV) Expediente do dia 01/06/2018. 17 
REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram 18 
discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na posição 19 
maio de 2018. II) Apreciação das Atas ordinárias n.º 03/2018, 04/2018 e 05/2018 do 20 
Conselho Deliberativo. Após a apreciação das atas, DPR tomou ciência da determinações do 21 
referido conselho e registrou: a) com relação ao estatuto aprovado pelo Conselho Deliberativo 22 
e plano de custeio do Plano de Contribuição Variável da FACEPI, já foram feitos os 23 
encaminhamentos necessários; b) sobre o recadastramento da FACEPI referente a 2017, o 24 
DGB apresentou planilha contendo as informações sobre os 06 benefícios 25 
suspensos/cancelados, sendo 02 (dois) assistidos não encontrados e 04 (quatro) pensionistas já 26 
falecidas. O DPR informou que a diretoria está tomando as providências para reaver os 27 
valores, e que já foi encaminhado ao jurídico toda a documentação necessária; c) sobre a 28 
realocação de ativos em renda variável, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo, o 29 
DPR informou que a operacionalização já está sendo realizada; d) sobre a revisão do Plano de 30 
Cargo e Carreira e Salários da FACEPI, o DPR entende que trata de matéria de gestão da 31 
DEX da FACEPI, que a revisão do normativo estava prevista para dezembro de 2018, que a 32 
matéria requer tempo para realização de pesquisas e contratação, mas fará o possível para 33 
apresentar dentro do prazo estipulado.  III) Apreciação da Ata ordinária n.º 03/2018 do 34 
Conselho Fiscal. O DPR registrou que a DEX tomou ciência da referida ata. IV) - Parecer 35 
Atuarial 075/2018 - Resolução MPS/CGPC nº04/2002. O DPR informou que anualmente é 36 
realizado estudo para verificar a capacidade financeira dos ativos do Plano de Benefícios 37 
Previdenciários nº 002, no que diz respeito à sua liquidez, em função dos direitos do 38 
Participantes e Assistidos. Informou que os recursos são suficientes para pagamento dos 39 
benefícios e prosseguiu apresentando o Parecer Atuarial 075/2018. V) - Estudos das 40 



  

Premissas Atuariais – 2018. O DPR registrou que, em cumprimento a legislação, os estudos 41 
técnicos para atestar a adequação das hipóteses atuarias dos planos administrados pela 42 
entidade (Plano de Benefícios Definido e Plano de Contribuição Variável), já foram iniciados. 43 
VI) – Certificações. Com relação a este assunto, o DPR apresentou planilha com o status das 44 
certificações dos diretores e conselheiros, informando ainda que será formalizado para a 45 
Patrocinadora e Conselho Deliberativo a necessidade de regularização. VII) - Habilitação do 46 
Diretor de Gestão Administrativo e Financeiro. Quanto à habilitação do Diretor Clóvis 47 
Fortunato, empossado em 11/04/2018, o DPR informou que a PREVIC após análise da 48 
documentação enviada, concedeu o prazo de 30 dias para regularização e que o mesmo expira 49 
em 07/06/2018. VIII) – Ofício nº 121/2018 – PR/PI GABPR7 e Ofício nº 1010/2018 50 
PREVIC - Denúncia. Quanto aos expedientes citados, o DPR informou que se refere a 51 
alteração da tábua AT-83 para AT-2000. Disse ainda que a Fundação respondeu 52 
tempestivamente, fazendo os esclarecimentos necessários e que aguarda manifestação dos 53 
órgãos. IX) - Locatária Múltipla – Ação Judicial. Sobre a ação de execução do débito da 54 
locatária, o DPR informou que a mesma já foi distribuída (Processo Nº 0809587-55 
76.2018.8.18.0140) e que aguarda citação da Múltipla. X) Acordo Coletivo de Trabalho - 56 
FACEPI/2018.  O DPR informou que o acordo coletivo dos empregados da FACEPI foi 57 
firmado com vigência em 01 de maio de 2018, mantendo as cláusulas já praticadas nos anos 58 
anteriores. XI) Locação de Imóvel da FACEPI – Morumbi Square. O DPR registrou que 59 
recebeu proposta para locação do imóvel de propriedade da FACEPI localizado em São Paulo 60 
(Edifício Morumbi Square) desocupado desde 08/2016, apresentando um resumo das 61 
negociações, informando ainda que a entidade apresentou contraproposta. XII) - Dívida da 62 
Patrocinadora.  O DPR informou que nesta data a Patrocinadora está adimplente com a 63 
FACEPI, no que diz respeito ao Termo de Compromisso – Reserva a Amortizar e ao 64 
ressarcimento das despesas administrativas. XIII) - Acompanhamento do Orçamento e 65 
Indicadores de Gestão. O DPR apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e 66 
dos indicadores do PGA na posição do mês de abril informando que, de modo geral, os 67 
valores realizados estão dentro dos limites do valor orçado. Sobre os Indicadores, com 68 
exceção da rubrica de pessoal, disse que todos encontram-se em conformidade com os 69 
parâmetros estipulados. XIV) - Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. O DPR 70 
apresentou demonstrativo analítico na posição mensal e acumulada até abril de 2018, onde a 71 
meta atuarial do Plano BD foi de 2,1061% chegando a acumular a rentabilidade de 4,4608%, 72 
a meta atuarial do Plano CV foi de 2,1252% acumulando uma rentabilidade de 2,7470% e o 73 
PGA acumulou 1,9698%, ficando um pouco abaixo do CDI que foi de 2,1158%. 74 
DELIBERAÇÃO: I) Prestações de serviços – administração site da FACEPI. 75 
Considerando: Nota Técnica nº 006/2018 DGB/CCOM, mapa comparativo de preço e 76 
manifestação do DGB favorável a contratação da empresa S2W Sistemas e Serviços WEB 77 
LTDA ME, pela qualidade os serviços prestados. DELIBERAÇÃO: Por aprovar a 78 
contratação da empresa S2W Sistemas e Serviços WEB LTDA ME. DECISÃO: Aprovado 79 
por unanimidade. II) Prestações de serviços – manutenção de equipamento de informática 80 
da FACEPI. Considerando: Nota Técnica nº 004/2018 DGB/CCCB, mapa comparativo de 81 
preço e manifestação do DGB favorável a contratação da Domínio Informática, pela 82 
qualidade os serviços prestados. DELIBERAÇÃO: Por aprovar a contratação da empresa 83 
Domínio Informática. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Política de 84 
Comunicação. Com relação este item, a Coordenadora de Comunicação apresentou a Política 85 
de Comunicação atualizada com cronograma de ações e previsão orçamentária. 86 
DELIBERAÇÃO: Por aprovar a Política de Comunicação. DECISÃO: Aprovado por 87 
unanimidade. IV) Expediente do dia 01/06/2018. Considerando o feriado do dia 31 de maio 88 
de 2018 (Corpus Christi), o DPR sugeriu que os expedientes do dia 01 de junho de 2018 89 
fossem facultados e compensados no mês seguinte.  DECISÃO: Aprovada por unanimidade. 90 



  

A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 91 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 92 
12:00h (doze horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 93 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 94 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 25 de 95 
maio de 2018. 96 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                                                              
 

 
MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 

Secretária 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 


