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ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO FUNDAÇÃO CEPISA DE 

SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 
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Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às  quinze horas, na sede da 1 

FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros do 2 

Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo 3 

Presidente do Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presente o Conselheiro 4 

Amadeu da Silva Barros. Os Conselheiros Ernani Resende Monteiro de Santana e Francisco José 5 

da Costa Brito justificaram sua ausência ao Sr. Presidente. O Conselheiro Suplente Sr. Francisco 6 

das Chagas de Sousa foi convocado e compareceu à reunião. Após os cumprimentos iniciais, o 7 

Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 – CT-003/2015, 07/01/2015”. Os presentes 8 

confirmaram o recebimento da carta em pauta e concordaram com a solicitação da Patrocinadora 9 

na permanência dos Conselheiros com mandato expirado até que seja concluído o processo 10 

eleitoral. O Sr. Presidente disse ser pertinente a solicitação da Patrocinadora tendo em vista que 11 

os Conselhos não poderão perder sua composição sem que haja novos membros. Na 12 

oportunidade o Sr. Presidente lembrou da importância de comunicar o ato em comento à 13 

PREVIC. “2 – Aprovação do Estudo de ALM (novembro/2014) e da taxa de juros da 14 

FACEPI para o exercício de 2015”.  Os presentes confirmaram o recebimento do Estudo de 15 

ALM na posição novembro/2014 bem como os estudos de aderência da taxa de juros. O Sr. 16 

Presidente aprovou os referidos estudos que com base na análise da documentação apresentada e 17 

levando em consideração a aprovação por parte da Diretoria Executiva. Os demais Conselheiros 18 

acompanharam a posição do Sr. Presidente. Dessa forma o Conselho Deliberativo aprovou com 19 

base nos estudos de aderência apresentados pela Diretoria Executiva que a taxa de juros a ser 20 

adotada pela Fundação será de 5,5%  no exercício de 2015. Na oportunidade aprovaram ainda o 21 

Estudo de ALM apresentado. “3 – Aplicação do cálculo dos benefícios da FACEPI com os 22 

fatores da AT-2000”. O Sr. Presidente lembrou que o assunto já foi bastante discutido e que 23 

precisa ser regularizado. Dessa forma, com base já na aprovação da DEX e respaldados nos testes 24 

de aderência elaborados pela Conde Consultoria Atuarial, o Conselho Deliberativo concordou 25 

com a aplicação da tábua AT-2000 nos benefícios a conceder a partir de janeiro/2015. Na 26 

oportunidade o Sr. Presidente lembrou que pelos testes de aderência a tábua AT-2000 já deveria 27 

está sendo aplicada nos benefícios concedidos desde janeiro/2011, assim, solicitou que a DEX 28 

tome as devidas providência quanto ao caso. Os presentes concordaram com a posição do 29 

Presidente. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 30 

autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por 31 

mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 32 

Teresina, 15 de janeiro de 2015. 33 
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