
  

 
 
ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 27/02/2018. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 Diretoria 2 
Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sra. Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira (DAF) 5 
e Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Aprovação do Plano de Ação 2018. II) 7 
Apreciação das Atas ordinárias n.º 01/2018 do Conselho Deliberativo e Ata ordinária n.º 8 
01/2018 do Comitê de Conduta e Ética.  III) Ofício n.º 027/2018 - Locatária Múltipla. IV) 9 
Recadastramento. V) Informações do período sem plano. VI) Manual de Governança 10 
Corporativa da FACEPI. VII) Dívida da Patrocinadora. VIII) Orçamento e Indicadores de 11 
Gestão. IX) Rendimentos da FACEPI. X) Implantação das promoções e progressões dos 12 
empregados da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação:  I) Contratação prestador de serviço: 13 
Consultoria Jurídica e Contenciosa; II) Contratação prestador de serviço: Seguro dos imóveis. 14 
III) Aprovação do Estatuto da FACEPI (sem unanimidade).   IV) Aprovação dos Planos de 15 
Custeio do Plano de Benefício Definido - PBD e do Plano de Contribuição Variável - PCV. 16 
REGISTROS: I) Aprovação do Plano de Ação 2018. A DEX deu início ao acompanhamento 17 
do Plano de Ação da FACEPI para o exercício de 2018, o DPR informou que permaneceram as 18 
ações continuadas do exercício anterior e que foram acrescentadas as ações para atendimento 19 
resultante de recomendações da Avaliação de Controle Interno de 2017, Manifestação do 20 
Conselho Fiscal 1º Semestre 2017 e Auditoria Interna realizada pela Patrocinadora.  II) 21 
Apreciação das Atas ordinárias n.º 01/2018 do Conselho Deliberativo e Ata ordinária n.º 22 
01/2018 do Comitê de Conduta e Ética. Com relação a ata do Conselho Deliberativo, o DGB 23 
solicitou a presença da colaboradora Conceição, Coordenadora de Comunicação com os 24 
Participantes, para relatar sobre o Recadastramento de 2017. A Coordenadora disse que dos 09 25 
benefícios suspensos, somente 04 ainda se encontram suspensos e que precisa de informações 26 
sobre a conta desses participantes. Disse ainda, que foram feitas diligências nos últimos 27 
endereços constantes no cadastro, mas que não localizou nenhum familiar e não obteve 28 
informações com os vizinhos.  Informou que foram encaminhados ofícios aos cartórios de 29 
Teresina, a fim de obter alguma informação sobre possível óbito, mas o cartório não atendeu 30 
ao pleito. O DPR recomendou que os benefícios continuem suspensos e solicitou à DAF que 31 
verifique, caso possível, se houve movimentação financeira. A DAF falou à respeito da 32 
exigência das instituições financeiras quanto ao sigilo bancário, disse da necessidade para a 33 
formação do processo, que precisa estar bem fundamentado pela área, até porque, não se sabe 34 
a que instância pode ir. Solicitou que lhe fosse enviado nota técnica esclarecedora com relato 35 
da situação, incluindo comprovações de cada caso para a montagem de processo, para que  36 
providências fossem tomadas  para a   solução de cada caso. Sugeriu que a área acompanhasse 37 
de perto esses casos, pois se trata de recursos, (reserva de plano de benefício) e que não devem 38 
estar em situação pendente. Ressaltou que ratifica sua manifestação na ata da DEX 01/2018.  39 
No que se refere à Carta da AAPCE/2018 o DPR informou que será enviado ao Conselho 40 
Deliberativo o resumo cronológico, composição dos órgãos colegiados e impacto financeiro. O 41 
DGB disse que por iniciativa própria anexou um documento validado por ele e pelo presidente.  42 
Sobre a Ata do Comitê de Ética o DPR informou que está aguardando comunicação do Sr. 43 



  

Danilo referente a notificação citada na ata nº 01/2018 do Comitê de Ética. O DGB solicita ao 44 
referido Comitê informações sobre a notificação e manifestação do Sr. Paulo das Chagas. III) 45 
Ofício nº 027/2018 - Locatária Múltipla. A DAF informou que no dia 30/01/2018 ocorreu 46 
uma reunião da DEX com a locatária (doc. anexo) para tratar do objeto do referido ofício, lá 47 
ficou acordado que a mesma apresentaria nova proposta até 01/02/2018, com o compromisso 48 
de pagar o débito e resolver a pendência, o que não ocorreu, pois a locatária não efetuou nenhum 49 
pagamento e no dia 02/02/2018 apresentou proposta solicitando nova data 22/02/2018 para 50 
previsão de pagamento. Disse que diante da situação foi feita em 21/02/2018 a notificação 51 
extrajudicial para a Múltipla concedendo-lhe o prazo de 48h para quitação do débito. Em 52 
resposta a locatária no dia 23/02/2018 enviou o Múltipla - Ofício n.º27/2018, onde apresentou 53 
proposta de parcelamento do débito em cinco parcelas com vencimento da 1ª em 30/03/2018 e 54 
apresentou certidão de imóvel para que seja colocado como garantia do referido débito.   A 55 
DAF prosseguiu manifestando que entende que não tem como mais postergar a cobrança e que 56 
se for também do entendimento dos outros diretores ali presentes, dará prosseguimento à 57 
cobrança judicial. O DGB disse que considerando que a locatária vem descumprimento o 58 
contrato, que o mesmo não apresenta nenhuma garantia para o recebimento dos pagamentos em 59 
atraso e também não possui avalistas. Prosseguiu dizendo que todos os acordos firmados foram 60 
descumpridos, que no próprio ofício encaminhado à FACEPI a locatária ressalta a enorme 61 
dificuldade financeira e que inviabiliza completamente a gestão da empresa, desta forma 62 
entende que seja encaminhado imediatamente para o jurídico para a cobrança do débito. O DPR 63 
acompanha os votos dos demais diretores e sugere que seja comunicado à locatária o não aceite 64 
da proposta apresentada. DELIBERAR: a) Por aprovar a cobrança judicial do débito da 65 
locatária Múltipla, o valor atualizado, posição de 27/02 é de valor de R$ 300.284,32 (trezentos 66 
mil, duzentos oitenta quatro reais e trinta e dois centavos).  DECISÃO: Aprovado por 67 
unanimidade. IV) Recadastramento. Este assunto foi devidamente abordado no item I da 68 
reunião. V) Informações do período sem plano. O DPR informou que foi encaminhado ofício 69 
n.º 0152/2017 para a Patrocinadora para que ela reconheça o passivo referente ao período sem 70 
plano e que seja feito o provisionamento no seu Balanço Patrimonial, bem como, que a matéria 71 
seja inserida no edital de privatização da Eletrobrás Distribuição Piauí. Em resposta, a FACEPI 72 
recebeu a CT PR -20/2018 informando que o pleito foi remetido ao Diretor de Distribuição da 73 
Eletrobrás, holding. VI) Manual de Governança Corporativa da FACEPI. O DPR 74 
apresentou a   alteração do referido manual, informou que uma das alterações refere-se à 75 
composição do Comitê de Ética, ponto de auditoria da Patrocinadora. DELIBERAR: Por 76 
aprovar a proposta de alteração do Manual de Governança Corporativa, DECISÃO: Aprovado 77 
por unanimidade.  Remetendo ao Conselho Deliberativo para aprovação, se assim entender. 78 
VII) Dívida da Patrocinadora. A DAF informou que a parcela vencida em 31/01/2018 não 79 
foi paga, e que na data desta reunião apresentava um valor histórico de R$2.606.063,71(dois 80 
milhões, seiscentos e seis mil, sessenta e três reais e setenta e hum centavos), informou que já 81 
foi realizada a cobrança através do Ofício 031/2018 - PRE. O DGB lembrou que caso haja 82 
atraso de três (03) parcelas deverá ser feita a cobrança judicial. VIII) Sobre o 83 
acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA, a DAF apresentou as planilhas de 84 
acompanhamento do orçamento e dos indicadores do PGA na posição do mês de janeiro, 85 
informou que o índice de performance de demandas solucionadas ainda não teve a sua definição 86 
estabelecida pelo Conselho Deliberativo, lembrou que na ocasião da reunião com o Conselho, 87 
este índice seria apresentado com a aprovação da política de comunicação. O DPR solicitou 88 
que o DGB verificasse. A DAF disse que em janeiro dois indicadores do PGA ficaram 89 
desenquadrados, (índice de participação das despesas adm. realizadas com pessoal e encargos, 90 
frente às despesas adm. totais realizadas e índice dos recursos realizados frente aos recursos 91 
orçados), os demais indicadores estão enquadrados às suas metas. Falou que o custeio de janeiro 92 
foi superior ao orçado em 2,29%, devido ao pagamento das promoções e progressões dos 93 



  

salários dos empregados da FACEPI feitas em janeiro, por determinação do Conselho 94 
Deliberativo, e que esse custeio estava previsto pra ocorrer a partir de maio, data de ACT, assim 95 
como, ajustes prováveis em consequência da revisão do PCCS, ação prevista pra ser 96 
implementada até agosto de 2018. IX) No que se refere aos rendimentos da FACEPI, a DAF 97 
apresentou demonstrativo  na posição mensal de janeiro de 2018, falou da rentabilidade positiva 98 
de 1,2524% no Plano de Benefício Definido - PBD, da rentabilidade positiva de 1,4412%, do 99 
Plano de Contribuição Variável - PCV e a do Plano de Gestão Administrativa - PGA de  100 
0,5743%, respectivamente suas metas foram de 0,5879%, 0,5927 % e o CDI 0,5833%, 101 
acrescentou que todos os planos tiveram suas metas superadas.  X) Sobre a Implantação das 102 
promoções e progressões do PCCS, a DAF disse que em janeiro de 2018 foram feitas as 103 
promoções e progressões nos salários dos empregados da FACEPI por determinação do 104 
Conselho Deliberativo, na sua última reunião ocorrida em 26/12/2017- Ata 12/2017, item V, 105 
sub item b, e que a implantação das referidas promoções e progressões na rubrica salário Pessoal 106 
Próprio teve o impacto de 17%,  planilhas explicativas estão anexadas. Ressaltou que no 107 
orçamento de 2018, o valor  previsto para praticamente todas as rubricas foi do realizado em 108 
2017, no entanto, na rubrica pessoal próprio o valor disponibilizado foi superior ao necessário, 109 
em razão das varias manifestações dos conselhos Deliberativo e Fiscal durante todo o ano de 110 
2017, no que diz respeito à promoções e progressões dos empregados da FACEPI. Falou que o 111 
recurso lá disponibilizado será suficiente para tal, e a gestão terá tempo suficiente para 112 
remanejar a sua sobra, se for o caso, para outra rubrica necessária. Repetiu que a 113 
revisão/atualização do PCCS está prevista para ser implementada até agosto de 2018,  pois o 114 
existente é de abril de 2010 e necessita ser atualizado. DELIBERAÇÃO: I) Contratação 115 
prestador de serviço: Consultoria Jurídica e Contenciosa. A secretária apresentou a Nota 116 
Técnica Nº 07/2018-SGOV e mapa comparativo de preços das propostas recebidas. Após 117 
análise, o DGB disse que considera complicado acompanhar um contrato por hora, e que na 118 
maioria das vezes acaba saindo mais caro para a Fundação. Continuou fazendo uma comparação 119 
do valor da hora cobrado pelos escritórios e constatou que a empresa atual apresenta a melhor 120 
proposta. Falou ainda sobre o conhecimento que a mesma possui na área de previdência 121 
complementar fechada e que já conhece as especificidades da Fundação. A DAF concorda com 122 
a renovação considerando seu custo-benefício. O DPR entende que o escritório de advocacia 123 
Pagliarini e Morales atende as necessidades da Fundação e considera a sua proposta mais 124 
vantajosa para a entidade.  DELIBERAR: Por aprovar a renovação do contrato com o escritório 125 
Pagliarini e Morales. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Contratação prestador de 126 
serviço: Seguro dos imóveis. A DAF apresentou as propostas de seguro dos imóveis da 127 
FACEPI, exceto o imóvel de São Paulo, pois o seguro deste já é incluído no condomínio do 128 
prédio, além do mapa comparativo de preços. Informou que  várias corretoras participaram do 129 
processo, e levando em consideração o valor de cobertura e valor do prêmio, a empresa Linear 130 
Bradesco Seguradora apresentou a melhor proposta, inclusive, a garantia oferecida, ou seja, 6 131 
meses de aluguel no caso de inadimplência. Os demais diretores concordaram com a seleção.  132 
DELIBERAR: Por aprovar a contratação de seguro de imóveis com a empresa Linear Bradesco 133 
Seguradora.  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Aprovação do Estatuto da 134 
FACEPI, (sem unanimidade). O DPR informou que a consultora jurídica esteve na FACEPI 135 
para apresentação da estruturação do estatuto da minuta que lhe fora enviada e que após os 136 
esclarecimentos dos questionamentos feitos pela DEX, disse que concorda com a versão 137 
apresentada. O DGB informou que os pontos pendentes foram esclarecidos na referida 138 
apresentação e que também concorda com o texto proposto. A DAF disse que  fez as suas 139 
considerações  sobre a proposta do Novo Estatuto da FACEPI na reunião da DEX com a 140 
consultora jurídica, e que ali  estava mencionando os itens  propostos na versão final e que ela 141 
não aprovou são eles: Artigo 14 e seus &1º e  &2º da seção II - Da Remuneração do capítulo V 142 
- Da Estrutura de Governança; Artigo 29 e seu &1º, Artigos 48,49 e 50 do capítulo XIII - Das 143 



  

Disposições Gerais e Transitórias. E ainda ressaltou a exclusão do item VIII do artigo 16 da 144 
Seção III - Das Qualificações e Impedimentos, capítulo V - Da Estrutura de Governança com o 145 
texto: “Não estar litigando judicial ou administrativamente contra a Patrocinadora(es) ou contra 146 
a FACEPI.  Falou que a proposta do Novo Estatuto da FACEPI estava ali sendo aprovada por 147 
maioria e não por unanimidade. DELIBERAR: Por aprovar a alteração do Estatuto da FACEPI, 148 
remetendo ao Conselho Deliberativo.  DECISÃO: Aprovado por maioria dos votos. IV) 149 
Aprovação dos Planos de Custeio do Plano de Benefício Definido - PBD e do Plano de 150 
Contribuição Variável - PCV. 1) Considerando que o Plano de Benefício Definido - PBD, é 151 
um plano saldado, ocorrendo definitivamente a interrupção da contribuição normal, 152 
considerando o Termo de Compromisso firmado entre a FACEPI e a Patrocinadora, conforme 153 
clausula 2º e seus parágrafos, cujo custeio é realizado através de contribuição extraordinária 154 
para o equacionamento do déficit. E, o Custeio Administrativo do PBD, também, por força do 155 
saldamento é o repasse unilateral pela Patrocinadora já aprovado no orçamento de 2018, no 156 
valor de R$ 2.443.190,56 (dois milhões, quatrocentos quarenta e três mil, cento noventa reais e 157 
cinquenta e seis centavos);  2) Considerando a necessidade da definição do Plano de Custeio 158 
do Plano de Contribuição Variável - PCV  para o exercício de 2018, e que o período de 159 
competência do Plano de Custeio se iniciará a partir de 01/04/2018,  considerando os cálculos 160 
atuariais apresentados para a aplicação das taxas de contribuição normal dos participantes de 161 
no máximo 6,0035% e a contribuição de risco de 0,9665%,  considerando a Nota Técnica 162 
CAOC n.° 003/2018, que trata da elaboração do cálculo de alíquota para a contribuição 163 
administrativa  do PCV, e que a Diretoria Executiva considera a alíquota de 0,56% a adequada 164 
para a contribuição administrativa do PCV, visando manter o rateio do seu custeio, ora 165 
praticado. DELIBERAR: 1) Por aprovar o Plano de Custeio do Plano de Benefício Definido - 166 
PBD. 2) Por aprovar o Plano de Custeio do Plano de Contribuição Variável – PCV de acordo 167 
com as considerações apresentadas, bem como, a taxa de contribuição administrativa de 0,56%. 168 
3) Por encaminhar a decisão da Diretoria Executiva para deliberação do Conselho Deliberativo 169 
e para aprovação formal   da Patrocinadora. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX 170 
Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 171 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 172 
12:30h (doze horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando 173 
a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por 174 
mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 175 
27 de fevereiro de 2018. 176 
 177 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES 
        Diretora de Gestão Administrativa e Financeira  

                                                              
 

 
BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 

Diretor de Gestão de Previdência Complementar 
 
 
 
 
 

 
         MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 

                                Secretária 
 
 
 
 
 


