
  

ATA Nº 09/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 26/09/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede 1 
da 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), 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 7 
Ação 2018; II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 08/2018 do Conselho Fiscal; III) 8 
Apreciação da Ordinária n.º 08/2018 do Conselho Deliberativo; IV) Locatária Múltipla; V) 9 
Relatório de Recomendações da PHF – auditores independentes; VI) – Dívida da 10 
Patrocinadora; VII) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores de Gestão;  VIII) 11 
Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos para deliberação: I) Prestação 12 
de serviços – Controle Interno e RMCF; II) Prestação de serviços – consultoria financeira; 13 
REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram 14 
discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na posição 15 
setembro de 2018. II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 08/2018 do Conselho Fiscal. 16 
Após apreciação da ata, a DEX tomou ciência, informou que as cópias dos documentos 17 
solicitados já foram encaminhados, e prosseguiu manifestando-se sobre os seguintes assuntos: 18 
a) Recadastramento – O DPR informou que o período do recadastramento é de julho a 19 
novembro/2018, que já encontra-se em fase de finalização, tendo sido realizado até 20 
06/09/2018 o percentual de 86,94% dos assistidos, ou seja, 539 do total de 620; e 80,77% de 21 
pensionistas ou seja, 231 do total de 286. b) Convênio ABRAPP/INSS (informações sobre 22 
óbitos) - o DPR informou que o convênio ainda não foi concluído, que a FACEPI manifestou-23 
se favorável a adesão e que está aguardando a conclusão. c) AETQ e o Comitê de risco - o 24 
DPR informou que a Diretora Joana Matilde é o AETQ (administrador estatutário 25 
tecnicamente qualificado) da entidade. Com relação a designação de administrador ou comitê 26 
responsável pela gestão de risco, conforme preceitua o Art.8º da Resolução CMN nº 4661, de 27 
25/05/2018, a DAF designou o empregado Marcello Alencar, coordenador de Finanças e 28 
Investimentos e informou ainda que está aguardando regulamentação da matéria pela 29 
PREVIC. Os demais diretores manifestaram-se favorável à indicação. d) Sobre a cobertura 30 
do período sem plano o DPR informou que foi contratado a empresa MERCER GAMA para 31 
elaboração de Manifestação Atuarial, a qual abordará as alternativas de destinação do aporte 32 
referente a recomposição das contribuições do período compreendido de dezembro de 2000 e 33 
maio de 2010, disse ainda que os trabalhos estão sendo finalizados e após conclusão será dado 34 
conhecimento a todos os órgãos estatutários da FACEPI. e) Sobre o PCV, o DPR registrou o 35 
recebimento da Carta DG Nº 027/2018 da Eletrobras Distribuição PI, datada de 24/08/2018, 36 
cujo teor refere-se a suspensão das tratativas para alteração de Estatuto e Plano de Benefícios 37 
da FACEPI, em decorrência da privatização da patrocinadora. III) Ata ordinária n.º 08/2018 38 
do Conselho Deliberativo(CD), a referida ata foi apreciada, e os diretores fizeram as 39 
seguintes manifestações: a) quanto a rescisão do contrato com e empresa FIREMAN, o DPR 40 
informou que o CD não tinha conhecimento que a FACEPI já havia realizado o pagamento da 41 
1ª parcela, que a DEX está atenta quanto ao cumprimento do Manual de Contratação, e que no 42 



  

caso específico, conforme relatado ao Presidente do CD, considerou uma das propostas 43 
inexequível, excluindo-a da seleção, e consequentemente contratando a proposta de menor 44 
custo para a fundação. b) Quanto ao orçamento da FACEPI para o exercício de 2019, o DPR 45 
informou que a entidade está trabalhando na elaboração do mesmo e que em momento 46 
oportuno será apresentado ao Conselho Deliberativo para deliberação. c) quanto a eleição e 47 
composição dos membros estatutários, a DEX aguarda as diretrizes do CD. d) com relação 48 
aos trabalhos do Comitê de Ética, o DPR informou que foi dado prosseguimento ao Processo 49 
Administrativo, que após conclusão o CD será informado. e) referente ao processo do período 50 
sem plano o DPR disse que está aguardando a manifestação atuarial da MERCER/GAMA 51 
sobre as alternativas de destinação do aporte para recomposição das contribuições do período 52 
de dezembro de 2000 a maio de 2010. Informou ainda que os valores estão atualizados na data 53 
base de abril/2018. IV) Locatária Múltipla - o DPR registrou que a matéria encontra-se 54 
judicializada, que durante este mês ocorreu várias reuniões entre a FACEPI, Múltipla e 55 
advogados, na tentativa de realizar um acordo. Continuou informando que está agendado 56 
audiência de conciliação para o dia 09/10/2018. V) Relatório de Recomendações da PHF – 57 
auditores independentes, a DAF apresentou NT sobre o item 2.6.2- Divergência em valores 58 
provisionados e pagos, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal (CF), informando ainda que 59 
foram feitas as adequações e todas as divergências foram sanadas. VI – Dívida da 60 
Patrocinadora – a DAF informou que a Patrocinadora está inadimplente com a parcela 61 
212/240 vencida em 31/08/2018, que o valor atualizado até esta data é de R$ 2.600.241,39 62 
(dois milhões, seiscentos mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), 63 
informou ainda que foi encaminhado, ao Presidente e Diretor de Gestão da Eletrobras 64 
Distribuição PI, carta oficializando a cobrança. O DPR entende que a FACEPI deva reiterar a 65 
cobrança, uma vez que os atrasos geram prejuízos aos planos previdenciários da FACEPI. O 66 
DGB disse ser favorável a cobrança. VII) Acompanhamento do orçamento e indicadores 67 
de gestão. A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores 68 
do PGA na posição agosto/2018. Informou que, de modo geral, os valores realizados, até o 69 
presente momento, estão abaixo do valor orçado. Sobre os Indicadores, disse que estão em 70 
conformidade com as metas estabelecidas no PGA. VIII) - Acompanhamento dos 71 
rendimentos da FACEPI. A DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos 72 
referente ao mês de julho/2018. Para o PBD, a meta atuarial acumulada no ano até o citado 73 
mês foi de 5,41% e a rentabilidade, 6,66%; para o PCV, 5,45% de meta atuarial e 3,57% de 74 
rentabilidade. O PGA obteve rentabilidade acumulado foi 3,70%, abaixo do CDI (3,73%). O 75 
DPR informou ainda que a conjuntura econômica atual, a valorização do dólar e, 76 
principalmente, a recente greve dos caminhoneiros, fizeram com que o PCV não atingisse sua 77 
taxa atuarial, impactando fortemente o segmento de renda variável, cujo percentual é maior 78 
neste plano quando comparado ao PBD.  A DAF ressaltou que o PBD conseguiu anular essa 79 
volatilidade pelo fato de ter em sua carteira títulos públicos classificados como “marcados até 80 
o vencimento” (na curva). DELIBERAÇÃO: I) Prestação de serviços – Controle Interno e 81 
RMCF. CONSIDERANDO: a) Nota Técnica GC nº 006/2018, b) Que a MANAGE RISK 82 
manteve o mesmo valor contratado em 2017 e que prestou serviços de excelente qualidade, c) 83 
Que a MANAGE RISK apresentou a menor proposta.  DELIBEROU: Por aprovar a 84 
contratação da MANAGE RISK pela no valor anual de R$ 45.390,36 (quarenta e cinco mil, 85 
trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos). DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) 86 
Prestação de serviços – consultoria financeira. Considerando: a) Nota Técnica nº 006/2018 87 
CFIN/DAF e  mapa comparativo de preço, b) Manifestação da DAF que selecionou a 88 
proposta da empresa I9 Advisory, disse que embora não seja a proposta de menor preço, 89 
manteve o mesmo valor contratual anterior, que apresentou preço mensal fixo, independente 90 
da execução de tarefa fora do escopo do contrato, ou seja, sem custo adicional para a entidade, 91 
c) Considerando que a proposta da MERCER não contemplou o valor dos honorários dos 92 



  

consultores pelos serviços adicionais. O DPR disse que levando em consideração os serviços 93 
prestados pela empresa, manifestou-se favorável a contratação, acompanhando o voto da 94 
DAF. O DGB, embora não tenha apresentado o menor valor, considerou plausível a 95 
justificativa apresentada pela DAF e manifestou-se favorável a contratação da I9 Advisory. 96 
DELIBERAÇÃO: Por aprovar a contratação da empresa I9 Advisory pela no valor anual de 97 
R$ 80.125,08 (oitenta mil, cento e vinte e cinco reais e oito centavos), remetendo ao Conselho 98 
Deliberativo para deliberação.  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: 99 
Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos 100 
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 16:30h (dezesseis 101 
horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 102 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 103 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 26 de 104 
setembro de 2018. 105 
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