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ATA Nº 06/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
30/06/2016. 

 
 

 
Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do 2 
Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. 3 
QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros: Danilo de Sousa Silva, Paulo 4 
Ernany de Assunção Alvarenga e Valdenrique Mendes da Silva. REGISTROU: a) A 5 
ausência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida que foi justificada devido às suas 6 
férias regulamentares; b) A presença do Sr. Danilo de Sousa Silva que conduziu a 7 
reunião como Presidente em Exercício e ainda a presença do Sr. Valdenrique Mendes 8 
da Silva, conselheiro suplente no exercício da titularidade; c) Que todos os Conselheiros 9 
Suplentes foram convidados para a presente reunião. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos 10 
para registro: a) Dívida da Patrocinadora; b) Posição da Diretoria Executiva sobre a 11 
proposta da nova estrutura da FACEPI; c) Acordo Coletivo de Trabalho dos 12 
Empregados da FACEPI; d) Assuntos gerais. 2) Assuntos para deliberação: a) Cartas 13 
– Risco Iminente e Tábua de Aderência; REGISTROS: 1) Sobre a dívida da 14 
Patrocinadora, os Conselheiros registraram que tiveram conhecimento que até a 15 
presente data a Eletrobras Distribuição Piauí vem cumprindo com o Termo de Acordo 16 
firmado; 2) Sobre a nova estrutura da FACEPI, o Presidente em Exercício disse que 17 
permanece no aguardo da posição da DEX. 3) Sobre o ACT dos empregados da 18 
FACEPI, o Presidente em Exercício solicitou a presença do Presidente da FACEPI para 19 
prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto. Após a explanação do Presidente da 20 
FACEPI, o Presidente em Exercício registrou que não concordou com o fechamento do 21 
Acordo Coletivo uma vez que a matéria é de repercussão orçamentária e deveria ter sido 22 
apreciada, previamente, pelo Conselho Deliberativo. O Presidente da FACEPI registrou 23 
que manteve o mesmo Acordo do exercício anterior, conforme previsão orçamentária, 24 
tendo como aumento apenas a reposição salarial, sem quaisquer acréscimos ou redução 25 
de benefícios. Registrou ainda que a matéria não foi levada ao Conselho, por entender 26 
que se trata de gestão e ainda por não ter onerado valores sem a previsão orçamentária, 27 
já aprovada pelo referido Conselho. Porém disse que se for de interesse, a partir do 28 
próximo exercício, passará a encaminhar a matéria, previamente ao Conselho 29 
Deliberativo. O Presidente em Exercício registrou ainda que frente ao cenário atual, é 30 
favorável ao reajuste, porém não concorda com a concessão do abono anual. Os 31 
Conselheiros Paulo Ernani e Valdenrique Mendes registraram que são favoráveis ao 32 
ACT dos empregados, uma vez que conforme registrado pelo Presidente da FACEPI, o 33 
mesmo foi mantido em conformidade com o que já vinha sendo praticado. 4) Quantos 34 
aos assuntos gerais, ainda com a presença do Presidente da FACEPI, Conselheiro Paulo 35 
Ernani indagou sobre o andamento de implantação do Novo Plano de Contribuição 36 
Variável. O Presidente da FACEPI registrou que o assunto já foi discutido na 37 
Patrocinadora e não foi aprovado devido a alguns questionamentos que foram 38 
levantados. Registrou ainda que nova reunião será agendada para voltar a discutir o 39 
assunto. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 1) Cartas – Risco Iminente e Tábua 40 
de Aderência. Considerando: a) Ser um assunto de grande repercussão; b) Que a 41 
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Patrocinadora necessita de uma melhor avaliação da matéria; DELIBERAR: a) Por 42 
prorrogar o envio das referidas cartas para agosto/2016; DECISÃO: Aprovado por 43 
unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu 44 
por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 45 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 46 
possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de junho de 2016.  47 

 
DANILO DE SOUSA SILVA 

Presidente em Exercício 
PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 

Conselheiro Titular  
 
 

VALDENRIQUE MENDES DA SILVA 
Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade  
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