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ATA Nº 04/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 

SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 

26/04/2016. 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis, às 09:00 horas, na sede 1 

da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros 2 

do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. 3 

QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros Titulares: Carlos Eduardo Soares de 4 

Almeida, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Ernani Rezende Monteiro de Santana 5 

REGISTROU: a) A presença do Sr. Valdenrique Mendes da Silva, conselheiro 6 

suplente no exercício da titularidade; b) Que todos os Conselheiros Suplentes foram 7 

convidados para a presente reunião; c) A presença do Conselheiro Suplente, Sr. Danilo 8 

de Sousa Silva; c) a presença da Diretoria Executiva da FACEPI, composta pelo Sr. 9 

Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente, Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho 10 

Airemoraes – Diretora Financeira e Sr. Amadeu da Silva Barros- Diretor Administrativo 11 

e de Benefícios; ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Período sem Plano; 12 

b) Dívida da Patrocinadora; c) Proposta de alteração no organograma da FACEPI; d) 13 

Indicadores de gestão da FACEPI; e) Apresentação Risk Office. 2) Assuntos para 14 

deliberação: a) Risco Iminente; b) Tábua de aderência; c) Novo Plano de Contribuição 15 

Variável; d) Plano de Custeio e Custeio Administrativo do Plano CV da FACEPI; e)  16 

Posição do Conselho Deliberativo sobre a Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 17 

1° semestre de 2015;  f) Emissão de informativo sobre a negociação do Período sem 18 

Plano. REGISTROS: 1) Sobre o período sem Plano, indagado pelo Presidente do 19 

Conselho, o Diretor Presidente da FACEPI registrou que apesar das constantes 20 

negociações, não houve desfecho sobre o assunto. Prosseguiu informando que recebeu o 21 

ofício n° 030/2016/ERPE/PREVIC, reiterando a determinação de que a FACEPI 22 

apresentasse Plano de Ação com o objetivo de sanar a pendência existente sobre o 23 

período sem Plano. Disse que foi dado conhecimento à Patrocinadora sobre o assunto e 24 

que recebeu da mesma a CTA-PR 034/216, informando da não possibilidade de, nesse 25 

momento, solucionar a questão. Ainda sobre o assunto, disse que durante esse ocorrido 26 

a FACEPI foi citada como Ré em uma ação interposta pelo SINTEPI e que em resposta 27 

à determinação da PREVIC solicitou que, diante da atual situação, o órgão Fiscalizador 28 

suspendesse o processo administrativo até transito em julgado da ação proposta. Na 29 

oportunidade, o Diretor de Benefícios sugeriu que a FACEPI emitisse, aos seus 30 

participantes, um informativo sobre a situação em que se encontra essa negociação. 2) 31 

Sobre a dívida da Patrocinadora, indagado pelo Presidente do Conselho, o Diretor 32 

Presidente da FACEPI registrou que o acordo foi devidamente protocolado em juízo, 33 

ficando consignada a execução imediata da dívida em caso de descumprimento. 3) O 34 

Presidente do Conselho apresentou à Diretoria Executiva a proposta de alteração no 35 

organograma da Fundação. Na oportunidade solicitou que a DEX analisasse a 36 

referida proposta, que será discutida na próxima reunião do Conselho. 4) O Presidente 37 

do Conselho registrou que o Conselho Deliberativo solicita imediatamente à Diretoria 38 

Executiva a apresentação feita pela Consultoria Risk Office ocorrida no dia 39 

05/04/2016. 5) O Presidente do Conselho registrou que, até a próxima reunião do 40 

Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva apresente esclarecimentos sobre os 41 
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indicadores de gestão, de acordo com o que foi apontado no Relatório de Manifestação 42 

do Conselho Fiscal. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 1) RISCO IMINENTE. 43 

Considerando: a) O breve histórico do assunto feito pelo Diretor Presidente da 44 

FACEPI; b) que o assunto já foi registrado e discutido em várias reuniões do Conselho 45 

Deliberativo e Diretoria Executiva; c) Que já foi solucionado parte do problema 46 

corrigindo a reserva matemática dos participantes que ainda não estavam em gozo de 47 

benefício; d) que já existem 33 participantes em gozo de benefício recebendo de forma 48 

majorada; e) Que existe na Fundação parecer jurídico sobre a matéria; f) Que o erro foi 49 

identificado e que precisa ser resolvido. DELIBERAR: a) Pela correção dos benefícios 50 

a partir de maio/2016; b) Que a comunicação seja feita de forma imediata ao 51 

participante através de carta individualizada, demonstrando o erro que vem sendo 52 

praticado, informando o valor que o mesmo recebe atualmente e o valor que passará a 53 

receber a partir de maio/2016, bem como disponibilizando horários para atendimento; c) 54 

Que a Diretoria Executiva faça a apuração das diferenças majoradas irregularmente, 55 

durante o período e que após o levantamento seja levado ao conhecimento da 56 

Patrocinadora, a fim de que a mesma decida se esses valores pagos de forma majorada 57 

serão cobrados; d) Que desde já a Fundação esteja preparada para possíveis demandas 58 

judiciais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 2) TÁBUA DE ADERÊNCIA. 59 

Considerando: a) Que existem 265 (duzentos e sessenta e cinco) participantes que 60 

tiveram seus benefícios calculados com a Tábua AT-83 e taxa de juros de 5,75%, onde 61 

deveriam ser calculados com a Tábua AT-2000 e taxa de juros de 5,5% no período de 62 

janeiro/2011 a dezembro/2014; b) que o assunto já foi registrado e discutido em várias 63 

reuniões do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva; c) Que já foi solucionado o 64 

parte do problema com a aplicação da tábua aderente (AT-2000) e taxa de juros de 5,5% 65 

desde janeiro/2015; e) Que existe na parecer jurídica sobre a matéria; f) Que o erro foi 66 

identificado e que precisa ser resolvido. DELIBERAR: a) Pela correção dos benefícios 67 

concedidos de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, a partir de maio/2016; b) Que a 68 

comunicação seja feita de forma imediata ao participante através de carta 69 

individualizada, demonstrando o erro que vem sendo praticado, informando o valor que 70 

o mesmo recebe atualmente e o valor que passará a receber a partir de maio/2016, bem 71 

como disponibilizando horários para atendimento; c) Que a Diretoria Executiva faça a 72 

apuração das diferenças majoradas irregularmente, durante o período e que após o 73 

levantamento será decidido em conjunto se/como haverá a cobrança desses valores; d) 74 

Que desde já a Fundação esteja preparada para possíveis demandas judiciais. 75 

DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 3) NOVO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO 76 

VARIÁVEL.  Considerando: a) que o Conselho Deliberativo analisou a proposta do 77 

Plano de Benefícios que se pretende aprovar; b) a necessidade da Fundação em 78 

implantar o Novo Plano. DELIBERAR: a) Pela aprovação da proposta do regulamento 79 

e implantação de um novo PCV; b) que o novo Plano de Contribuição Variável passe a 80 

ser chamado de Plano de Contribuição Variável Flexível (“PCV FLEX”), com o 81 

objetivo de mostrar aos participantes e aos que ainda não aderiram, que o referido Plano 82 

é mais acessível e apresenta melhores condições. DECISÃO: Aprovado por 83 

unanimidade. 4) PLANO DE CUSTEIO E O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO 84 

PLANO CV DA FACEPI. Considerando: a) o trabalho apresentado pela Consultoria 85 

GAMA com a aplicação das taxas de contribuição normal dos participantes de no 86 

máximo de 5,4675% e contribuição de risco de 1,5325% b) que devido ao saldamento 87 

do Plano BD o mesmo não necessita de definição de custeio; c) a explanação feita pela 88 

Diretoria Executiva quanto a definição da taxa de custeio administrativo para o Plano 89 

CV considerando a alíquota de 0,5% adequada. DELIBERAR: Por aprovar o Plano de 90 
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Custeio e o Custeio Administrativo do Plano CV da FACEPI de acordo com as 91 

condições apresentadas.  5) POSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO SOBRE 92 

A MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 1° 93 
SEMESTRE DE 2015. Considerando: o recebimento e análise do referido relatório. 94 

DELIBERAR: Pela aprovação das recomendações do Conselho Fiscal destinadas à 95 

Diretoria Executiva da Fundação DECISÃO: Aprovado por unanimidade, com a 96 

ressalva de que para os próximos relatórios semestrais, deverá haver uma análise técnica 97 

mais profunda sobre os assuntos DE NATUREZA FISCAL. E nada mais havendo a 98 

tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, autorizando a 99 

lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 100 

Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos 101 

e legais efeitos. Teresina, 26 de abril de 2016.  102 

 

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho Deliberativo 

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 

Conselheiro Titular  

 
 

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA 

Conselheiro Titular 

 

 
DANILO DE SOUSA SILVA 

Conselheiro Suplente 

 

 
 

VALDENRIQUE MENDES DA SILVA 

Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade 

 

 
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 

Secretária 

 

 

 

 

 


