
  

 
ATA Nº 11/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 28/11/2019. 
 
 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede 1 
da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: 3 
legal, 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 Ação 7 
2019. II) - Apreciação Ata nº 06/2019 Conselho Deliberativo. III) - Acompanhamento dos 8 
compromissos firmado com Patrocinadora. IV) - Implementação do novo critério de cálculo do 9 
PCV. V) - Acompanhamento do processo de transferência dos planos BD e CV. VI) - 10 
Cronograma de atividades para realização das Avaliações atuariais de 2019. VII) - 11 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. VIII) - Rentabilidade da FACEPI. 12 
IX) - Serviços Extra: Atualização do estudo das contribuições do período sem plano 13 
(MERCER). X) - Serviços Extra: Implementação do novo critério de cálculo para concessões 14 
do PCV (SEREL). REGISTROS:  I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019. Foram 15 
discutidos os assuntos de maior relevância e realizada as atualizações necessárias na posição 16 
novembro de 2019, conforme documento anexo. Com relação ao recadastramento realizados 17 
no mês de outubro deste ano, o DGB informou que o saldo total dos benefícios suspensos são 18 
03, sendo dois assistidos e uma pensionista. Continuou informando que as viagens nas 19 
regionais, com o objetivo de divulgação o plano e o processo de transferência de gerenciamento 20 
dos planos, foram concluídas, encerrando desta forma a programação prevista na Política de 21 
Comunicação/2019. Registrou ainda que muitos aposentados compareceram às reuniões e que 22 
não teve manifestação contrária a este processo. II) - Apreciação Ata nº 06/2019 Conselho 23 
Deliberativo e Ata Nº 03/2018 do Comitê de Investimentos.  Sobre as atas, o DPR registrou 24 
que a DEX tomou ciência e que com relação ao limite de 50% de exposição ao risco no PCV, 25 
os diretores ratificaram as informações registrada na Ata da DEX 08/2019, datada de 26 
27/08/2019, visto que não  houve irregularidade, uma vez que não ultrapassou o limite legal 27 
permitido que é de 80%. III) - Acompanhamento dos compromissos firmado com 28 
Patrocinadora. A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se 29 
adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. IV) - 30 
Implementação do novo critério de cálculo do PCV. O DPR informou que no mês de 31 
novembro/2019, após discussão com o atuário e SEREL, bem como aprovação desta diretoria, 32 
foi implantado os novos critérios para a concessão dos benefícios do plano PCV, abrangendo 33 
tanto a fase de prazo certo quanto a vitalícia. V) - Acompanhamento do processo de 34 
transferência dos planos BD e CV. O DPR informou que a composição do processo está em 35 
fase de finalização, faltando apenas o convênio firmado entre a Patrocinadora e a EQTPREV. 36 
VI) - Cronograma de atividades para realização das Avaliações atuariais de 2019. O DPR 37 
apresentou o cronograma de atividades para a realização da Avaliação Atuarial do exercício de 38 
2019 e definiu o mês de novembro/2019 como data-base. VII) - Acompanhamento do 39 
orçamento e indicadores de gestão. A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do 40 
orçamento e indicadores do PGA na posição outubro/2019. Informou que o valor realizado até 41 



  

o mês de referência foi de 75,01 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a 42 
DAF informou que se encontram em conformidade com os parâmetros estabelecidos no 43 
regulamento do PGA. VIII) - Rentabilidade da FACEPI. A DAF apresentou o relatório 44 
consolidado dos investimentos acumulado até o mês de setembro/2019. Informou que a meta 45 
atuarial do Plano BD foi de 5,99%, atingindo a rentabilidade de 7,72%, o Plano CV a meta foi 46 
de 6,02% e rentabilidade de 10,73% e o PGA apresentou o índice 4,66%. IX) - Atualização do 47 
estudo das contribuições do período sem plano. O DPR informou que os serviços refere-se a 48 
atualização do estudo apresentado em 2018, pela meta e rentabilidade, referente ao período sem 49 
plano. Disse que autorizou a prestação dos serviços extra no valor de R$ 9.055,45 (nove mil e 50 
cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), informando aos demais diretores que foi 51 
uma solicitação do Diretor Corporativo das Relações Trabalhistas e Sindicais da Equatorial e 52 
que o trabalho já foi enviado ao diretor. Os demais diretores concordaram com a contratação. 53 
X) - Serviços Extra – SEREL: implementação do novo critério de cálculo para concessões 54 
do PCV. O DPR informou que os serviços refere-se a implementação do novo critério de 55 
cálculo para as concessões do PCV, ou seja, considerando as duas fases do benefício de 56 
aposentadoria do Plano PCV (programada e vitalícia). Que autorizou a realização dos serviços, 57 
tendo em vista, a urgência que o caso requer. Disse que o valor após negociações ficou de R$ 58 
7.001,80 (sete mil e um reais e oitenta centavos). Os demais diretores concordaram com a 59 
contratação. E nada mais havendo a tratar, às 17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por 60 
encerrada a reunião, autorizado a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, 61 
vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 62 
efeitos legais e jurídicos. Teresina, 28 de novembro de 2019. 63 
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