
  

ATA Nº 12/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 18/12/2018. 
 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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), 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 7 
Ação 2018; II) Apreciação da Ata Ordinária n.º 11/2018 do Conselho Deliberativo (CD); III) 8 
Apreciação das Atas Ordinárias n.º 11 e 12/2018 do Conselho Fiscal (CF); IV) Apreciação da 9 
Ata nº04/2018 do Comitê de Investimentos (COMIN); V) Recadastramento/2018; VI) Sistema 10 
de controle de óbitos - SISOBI; VII) Regulamento do Plano de Contribuição Variável (PCV) – 11 
caso omisso; VIII) Dívida da Patrocinadora; IX) Acompanhamento do Orçamento e 12 
Indicadores de Gestão; X) Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- ASSUNTOS 13 
PARA DELIBERAÇÃO: I) Estudo de Aderência das hipóteses biométricas, demográficas, 14 
econômicas e financeiras - 2018; II) Estudo de ALM/2018; III) Política de Investimentos 2019 15 
a 2023. IV) Contrato SEREL. V) Reforma prédio FACEPI. REGISTROS: I) 16 
Acompanhamento do Plano de Ação 2018. O DPR registrou que após discussão dos assuntos 17 
de maior relevância foi realizado as atualizações necessárias na posição de dezembro/2018, 18 
continuou informando fim do acompanhamento do Plano de Ação de 2018, conforme planilha 19 
anexa, disse ainda que algumas ações são de acompanhamento contínuo e realizadas 20 
anualmente pela Diretoria, permanecendo no Plano de ação de 2019. O DGB registrou que o 21 
Estatuto da FACEPI é de outubro de 2002, encontra-se desenquadrado com relação a legislação 22 
vigente, havendo necessidade de alteração/aprovação e que o assunto vem sendo discutido 23 
desde 2010. Continuou informando que a minuta já foi aprovada pela Diretoria Executiva 24 
(DEX) e pelo CD, e entende que todas as ações de competência desta DEX já foram realizadas. 25 
II) Apreciação da Ata Ordinária n.º 11/2018 do Conselho Deliberativo (CD). Após leitura, 26 
a DEX tomou ciência das solicitações e informou sobre os seguintes assuntos: a) Eleição 27 
FACEPI/2019 – com relação a solicitação para que a Patrocinadora indique representantes para 28 
compor a comissão eleitoral, foi realizada através do Of.0132/2018-PRE. Continuou 29 
informando que a indicação desta DEX, para membros titulares, são as colaboradoras Maura 30 
Pimentel Costa Cronemberger e Conceição de Maria Pereira Santana, e para suplente o 31 
colaborador Delano Ribeiro Trajano. Prosseguiu sugerindo a indicação da colaboradora Maura 32 
Pimentel para presidente da comissão eleitoral, tendo em vista o entendimento consolidado da 33 
PREVIC de que a responsabilidade pelo processo eleitoral é única e exclusiva da EFPC. b) 34 
sobre o orçamento/2019, a DEX informou que aguarda posicionamento do Conselho 35 
Deliberativo. c) sobre a cartilha de recadastramento, o DGB disse que os parabéns em especial 36 
recaem sobre a coordenadora de comunicação Conceição de Maria, que vem realizando um 37 
excelente trabalho. Continuou informando que as impressões das cartilhas já foram 38 
providenciadas. d) com relação ao Processo Administrativo 001/2018 do Comitê de Ética, o 39 
DPR informou que as providencias foram tomadas. III) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 40 
11 e 12/2018 do Conselho Fiscal (CF). Após apreciação, a DEX tomou ciência e informou que 41 
as providências, de competência desta diretoria, serão adotadas para agendamento de reunião, 42 



  

via videoconferência, com a consultoria atuarial. Com relação as datas das reuniões a DEX 43 
entende que a essa é a prática adotada e que suas reuniões ocorrem entre os dias 20 a 26 de cada 44 
mês. IV) Apreciação da Ata nº04/2018 do Comitê de Investimentos (COMIN). Após análise 45 
da referida ata, a DEX abordou os seguintes assuntos: a) Recursos do PGA – embora sugerida 46 
a alteração de alocação dos recursos para o fundo FI VOTORANTIM INSTITUCIONAL RF 47 
CP, após análise dos argumentos e discussão, a DEX decidiu por manter os recursos no BB 48 
INSTITUCONAL RFFI. b) Composição do COMIN – a DEX tomou ciência e adotará as 49 
providências adequadas. c) A DEX está de acordo com as demais alterações sugeridas pelo 50 
COMIN, para implementação no início de 2019. V) Recadastramento/2018. O DGB informou 51 
que, após a suspensão do benefício em novembro de 2018, alguns assitisdos e pensionistas 52 
vieram na entidade, realizaram o recadastramento e tiveram os seus benefícios restabelecidos. 53 
Continuou informando que permanecem suspensos 06 benefícios (01 assistido, 05 54 
pensionistas).  VI) Sistema de controle de óbitos – SISOBI. O DGB informou que o termo de 55 
adesão foi assinado, e que as informações de contato para acesso ao sistema serão enviadas à 56 
ABRAPP até o dia 19/12/2018, indicando como Gestor do Contrato a Sra. Conceição de Maria 57 
e para acesso ao sistema o Sr. Delano Ribeiro, disse ainda que o primeiro acesso ao arquivo de 58 
dados está prevista para fevereiro/2019. VII) Caso omisso no Regulamento do Plano de 59 
Contribuição Variável - PCV. O DPR apresentou entendimento dos consultores jurídico e 60 
atuarial sobre a manutenção de matrícula para empregado desligado e recontratado pelo novo 61 
controlador da CEPISA sem a necessidade de se fazer nova inscrição no plano previdenciário. 62 
Informou que como esta situação é omissa no regulamento do PCV, e após manifestação dos 63 
diretores, que compartilharam do mesmo entendimento dos consultores, remete ao CD para 64 
conhecimento e aprovação. VIII) Dívida da Patrocinadora. A DAF registrou que até o 65 
presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao contrato da reserva 66 
amortizar e despesas administrativas. IX) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores 67 
de Gestão. A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do 68 
PGA na posição novembro/2018. Informou que já foi realizado 78% do orçamento, e que de 69 
modo geral, os valores realizados, até o presente momento, estão abaixo do valor orçado. Sobre 70 
os indicadores, a DAF informou a necessidade de rever alguns parâmetros e metas dos 71 
indicadores do PGA e que os mesmos encontram-se em conformidade com os parâmetros 72 
estabelecidos no regulamento do PGA. X) - Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 73 
A DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos referente ao mês de outubro/2018. 74 
Para o PBD, a meta atuarial acumulada no ano até o citado mês foi de 7,31% e a rentabilidade, 75 
9,65%; para o PCV, 7,36% de meta atuarial e 6,80% de rentabilidade. O PGA obteve 76 
rentabilidade acumulado foi 5,64%, ficou acima do CDI (5,38%). DELIBERAÇÃO. I) Estudo 77 
de Aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras – 2018.  78 
O DPR informou que recebeu a minuta do teste de hipóteses - Relatório 148/2018, que após 79 
análise a diretoria aprovou o estudo, acatando as recomendações feitas pela consultoria atuarial, 80 
sem nenhuma consideração a fazer. Com relação a taxa de juros, aprovaram a permanência da 81 
taxa de 4,38% a.a. para o PBD e de 4,44% a.a. para o PCV. DELIBERAR: Por aprovar a 82 
minuta do Relatório 148/2018 e permanência da taxa de juros de 4,38% a.a. para o PBD e de 83 
4,44% a.a. para o PCV, remetendo ao Conselho Deliberativo, para deliberação. DECISÃO: 84 
Aprovado por unanimidade. II) Estudo de ALM/2018. a DAF apresentou o trabalho executado 85 
com o apoio do consultor Diego Condado da i9 Advisory, cujo objetivo é o de indicar a mais 86 
adequada estratégica e composição para a carteira de ativos, com o propósito de mitigar o risco 87 
de liquidez, aumentar a solidez do plano e quando possível reduzir a volatilidade da carteira. 88 
Informou ainda, que o estudo foi utilizado para a elaboração da Política de Investimentos de 89 
2019 e ressaltou que o trabalho está recomendado pelo Comitê de Investimentos, conforme ata 90 
COMIN 04/2018, validado e aprovado pela DEX.  DELIBERAR: Por aprovar o estudo de 91 
ALM e encaminhar ao Conselho Deliberativo para deliberação, se for o caso. DECISÃO: 92 



  

Aprovado por unanimidade. III) Política de Investimentos 2019 a 2023. A DAF apresentou o 93 
trabalho da Política de Investimentos para 2019, executado com o apoio do consultor Diego 94 
Condado da i9 Advisory, cuja finalidade é maximizar a possibilidade de atingimento dos 95 
objetivos de investimentos, com implementação da alocação dos ativos de maneira conduzida 96 
dentro de um processo. Ressaltou que o trabalho está recomendado pelo Comitê de 97 
Investimentos, conforme ata COMIN 04/2018, anexa, sendo validado e aprovado pela DEX e 98 
acrescentou que o mesmo foi discutido com o Conselho Deliberativo, para onde deverá ser 99 
encaminhado para deliberação, se for o caso. DELIBERAR: Pela aprovação da Política de 100 
investimentos para 2019, remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por 101 
unanimidade. IV) Contrato SEREL.  O DPR informou que, após decisão do CD, fez contato 102 
com a prestadora de serviços visando atender pleito do CD, ou seja, manutenção do mesmo 103 
valor, sem reajuste, para renovação do contrato, sendo concedido pela mesma uma redução 1% 104 
do índice de reajuste, ou seja, reajuste de 2,56%, ficando o valor mensal de R$ 14.303,11 105 
(quatorze mil trezentos e três reais e onze centavos) para a cessão do direito de uso do sistema. 106 
Continuou informando que não foi contemplado no orçamento de 2019 a alteração e 107 
implantação de novo sistema, cujo valor é de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), 108 
caso não seja renovado o contrato. Este valor, seria necessário para a mudança de plataforma e 109 
conversão do banco de dados, e para licença de uso o pagamento mensal seria de R$ 32.474,00 110 
(trinta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais).  Ressaltou ainda que a SEREL presta 111 
um excelente serviço e atende às necessidades da FACEPI, com o melhor preço de mercado, 112 
ou seja, uma situação mais vantajosa para entidade. DELIBERAR: Pela renovação do contrato 113 
com a atual prestadora de serviços SEREL remetendo ao Conselho Deliberativo para 114 
reconsideração da decisão registrada na ata nº 11/2018 e ratificação da contratação. DECISÃO: 115 
Aprovado por unanimidade. V) Reforma prédio FACEPI. A DAF apresentou as propostas 116 
dos orçamentos para manutenção do prédio sede da FACEPI, cujos os serviços são de reparos 117 
na calçada, delimitação de estacionamento e pintura no servidor, conforme Nota Técnica nº 118 
048/2018 DAF – DA. DELIBERAR: Por aprovar, pelo menor preço, a reforma da FACEPI o 119 
valor de R$ 3.213,15 (três mil, duzentos e treze reais e quinze centavos). DECISÃO: Aprovado 120 
por unanimidade. A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, 121 
assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais 122 
havendo a tratar, às 12:30h (doze horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a 123 
reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 124 
pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais 125 
e jurídicos. Teresina, 18 de dezembro de 2018. 126 
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