
  

ATA Nº 07/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 
 
 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove, às 16:00 horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva (DEX) 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 2019. 7 
II) Apreciação das Atas da reunião ordinária n.º 04/2019 do Conselho Deliberativo e Ata da 8 
reunião Ordinária n°05/2019 do Conselho Fiscal. III) Dívida da Patrocinadora. IV) 9 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. V) Rendimentos da FACEPI. 2) 10 
Assuntos para deliberação: I – Parecer Atuarial – Atualização dos cancelados Plano BD. II) 11 
Empréstimos da FACEPI – Cobrança judicial.  REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano 12 
de Ação 2019. Foram discutidos os assuntos de maior relevância e realizada as atualizações 13 
necessárias na posição julho de 2019, conforme documento anexo. Sobre o recadastramento, 14 
foi apreciada a NT N° 013/2019 DGB-CCOM, de 24/07/2019, que consta a relação dos 15 
assistidos e pensionistas que deverão ter seus benefícios suspensos devido a não atualização 16 
dos dados cadastrais. O DGB informou que a área de comunicação permanecerá tentando 17 
contato com os não recadastrados e que o número de suspensos deverá reduzir até o fechamento 18 
da folha.   II) Apreciação das Atas da reunião ordinária n.º 04/2019 do Conselho 19 
Deliberativo e Ata da reunião Ordinária n°05/2019 do Conselho Fiscal. Após apreciação 20 
das atas citadas, a DEX registrou que as determinações da ata do Conselho Deliberativo serão 21 
acatadas e que as informações solicitadas pelo Conselho Fiscal, serão atendidas. III) Dívida da 22 
Patrocinadora. A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se 23 
adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. IV) 24 
Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA. A DAF apresentou as planilhas de 25 
acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição junho/2019. Informou que o 26 
valor realizado até o mês de referência foi de 44,52 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre 27 
os indicadores, a DAF informou que se encontram em conformidade com os parâmetros 28 
estabelecidos no regulamento do PGA.  IV) Rendimentos da FACEPI. A DAF apresentou o 29 
relatório consolidado dos investimentos acumulado até o mês de maio/2019. Informou que a 30 
meta atuarial do Plano BD foi de 4,28%, atingindo a rentabilidade de 4,34%, o Plano CV a meta 31 
foi de 4,29% e rentabilidade de 5,35% e o PGA apresentou o índice 2,59%. DELIBERAÇÃO: 32 
I) Parecer Atuarial – Atualização dos cancelados Plano BD. O DPR lembrou que o assunto 33 
já havia sido discutido e constatado a necessidade de estudo para que fosse indicado o índice 34 
de reajuste, bem como verificar o impacto nas reservas do plano. Prosseguiu apresentando o 35 
parecer atuarial elaborado pela MERCER que trata sobre a atualização da reserva de poupança 36 
dos participantes que optaram pelo cancelamento do Plano BD e permaneceram com vínculo 37 
empregatício na Patrocinadora. DELIBERAR: a) Por aprovar a atualização das reservas de 38 
poupança dos cancelados do PBD, adotando o INPC em substituição à TR, a partir de 39 
setembro/2017; b) Por aprovar o pagamento da diferença da reserva de poupança daqueles que 40 
resgataram no período compreendido entre setembro/2017 e a aprovação da mudança pelo 41 
Conselho Deliberativo. c) Por encaminhar a matéria para apreciação e aprovação do Conselho 42 



  

Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Empréstimos da FACEPI – 43 
cobrança judicial. A DAF informou que a FACEPI já encaminhou Notificação extrajudicial 44 
aos participantes desligados da Patrocinadora e que tinham empréstimos na Fundação. 45 
Prosseguiu informando que a notificação dava prazo de 05 (cinco) dias para o comparecimento 46 
dos inadimplentes e que frente ao não atendimento, sugeriu a cobrança judicial.    47 
DELIBERAR: Por aprovar que seja executada a cobrança judicial dos participantes que estão 48 
inadimplentes com os empréstimos. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. E nada mais 49 
havendo a tratar, às 17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 50 
autorizado a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 51 
Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e 52 
jurídicos. Teresina, 18 de junho de 2019. 53 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 
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Dir. de Gestão Administrativa e Financeira  
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