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ATA Nº 07/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
20/07/2016. 

 
 

 
Aos vinte dias do mês de julho 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 Titulares: Carlos Eduardo Soares de 4 
Almeida, Ernani Rezende Monteiro de Santana e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. 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; ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) 8 
Repercussão da reunião com participantes realizada em 19/07/2016; b) Alterações do 9 
Plano de Contribuição Variável - PCV; c) Apreciação das atas, ordinária n° 06/2016 da 10 
Diretoria Executiva e ordinária n° 06/2016 do Conselho Fiscal. d) Assuntos Gerais. 2) 11 
Assuntos para deliberação: a) Risco Iminente e Tábua de Aderência; b) Dívida da 12 
Patrocinadora; c) Proposta de Alteração no Organograma da FACEPI. REGISTROS: 13 
1) Sobre a reunião realizada no dia 19/07/2016 na sede da Patrocinadora, o Presidente 14 
do Conselho registrou que todos os esclarecimentos necessários quanto à correção dos 15 
benefícios concedidos de janeiro de 2011 a dezembro de 2014 foram feitos pelos 16 
consultores jurídico e atuarial. O Conselheiro Ernani registrou que, de acordo com o que 17 
foi apresentado, existe uma obrigação de fazer cumprir a aplicação da tábua de 18 
aderência que, durante o período mencionado, foi aplicada com a AT-83, onde deveria 19 
ser aplicada a AT-2000, dessa forma, expôs que concorda com a aplicação e correção 20 
dos benefícios. O Conselheiro Danilo registrou que para qualquer decisão, a Fundação 21 
deverá está preparada para eventuais demandas judiciais. O Presidente do Conselho 22 
disse que o assunto será levado para deliberação, ainda na presente reunião. 2) Sobre o 23 
Novo Plano de Contribuição Variável (PCV-FLEX), o Presidente do Conselho registrou 24 
que a Patrocinadora solicitou ajustes no que diz respeito ao percentual de contribuição.  25 
Dessa forma, solicitou que a DEX retifique a proposta do Novo Plano, de modo que a 26 
Contribuição de Risco e a taxa administrativa não estejam contempladas no percentual 27 
de contribuição de aposentadoria que deverá ser de até 7% (sete por cento). 3) Sobre a 28 
ata do Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho registrou que o Conselho Deliberativo 29 
é órgão de deliberação da Fundação e mantêm a decisão de indeferir a recomendação 30 
isolada do Conselheiro Valdemar uma vez que, conforme já mencionado, o Conselho 31 
Deliberativo julgou por entender que a atividade de Presidente da Comissão Eleitoral do 32 
SINTEPI, exercida pelo Diretor de Benefícios, não causou prejuízos no desempenho de 33 
seu cargo de Diretor. Ainda sobre a referida ata, o Presidente do Conselho registrou que 34 
a questão do imóvel da FACEPI, situado na cidade de São Paulo, encontra-se resolvida 35 
em definitivo, não cabendo mais questionamentos isolados. Já sobre os treinamentos, 36 
também discutidos na referida ata, registrou que os assuntos inerentes ao Acordo 37 
Coletivo dos Empregados da Eletrobras, não são objeto de discussão do Conselho 38 
Deliberativo da FACEPI. Na oportunidade, o Presidente registrou ainda que não cabe ao 39 
Conselho Fiscal fazer recomendações ao Conselho Deliberativo, tampouco emitir 40 
críticas públicas aos outros órgãos colegiados da FACEPI em fóruns alheios aos da 41 
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própria Fundação, fazendo referência, inclusive, aos dispositivos constantes no Código 42 
de Conduta e Ética dos Dirigentes, precisamente no Capítulo IV, itens VIII e XIV. 43 
Sobre a ata da Diretoria Executiva, os conselheiros confirmaram o recebimento da 44 
proposta do novo organograma da Fundação e registraram que o assunto será objeto de 45 
deliberação na presente reunião. Ainda sobre a referida ata, o Presidente do Conselho 46 
registrou a necessidade de apresentação quanto aos Indicadores de Gestão propostos 47 
pela DEX. Disse que a Diretoria Financeira deverá fazer um levantamento dos 48 
resultados obtidos nos exercícios de 2014 e 2015, apresentar a meta arrojada e 49 
congruente proposta e sua base de cálculo, bem como apontar o gestor e a área 50 
responsável pelo acompanhamento dos Indicadores, de acordo com o novo 51 
organograma proposto. 4) Quantos aos assuntos gerais, o Presidente do Conselho 52 
registrou que a proposta do Estatuto Social da FACEPI, encaminhada à Patrocinadora, 53 
passará por algumas alterações a pedido da Diretoria de Gestão da Eletrobras 54 
Distribuição Piauí diante do atual cenário da Empresa. Disse que em outro momento o 55 
assunto voltará a ser discutido. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 1) Risco 56 
Iminente e Tábua de Aderência. Considerando: a) Que o assunto já vem sendo 57 
discutido pelo Conselho Deliberativo e Diretoria; b) que já houve os esclarecimentos 58 
necessários na reunião realizada no dia 19/07/2016; DELIBERAR: a) Pela correção 59 
dos benefícios referentes ao Risco Iminente e Tábua de Aderência em agosto/2016; b) 60 
Que a comunicação seja feita de forma imediata ao participante através de carta 61 
individualizada, de acordo com a decisão registrada na ata n° 04/2016 do Conselho 62 
Deliberativo c) Que a DEX faça o levantamento global e por participante dos valores 63 
que, eventualmente, possam ser objeto de ação retroativa. DECISÃO: Aprovado por 64 
unanimidade. 2) Dívida da Patrocinadora. Considerando: Que a Patrocinadora não 65 
vem cumprindo com o Termo de Acordo firmado. DELIBERAR: Que a DEX proceda 66 
com a execução judicial imediata da dívida. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 3) 67 
Alteração no Organograma da FACEPI. Considerando: a) que o assunto já foi 68 
objeto de discussão entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva. 69 
DELIBERAR: a) Por aprovar o organograma proposto pelo CD e revisado pela própria 70 
DEX; b) que até o dia 15/09/2016 a DEX apresente ao Conselho o manual de 71 
atribuições por área; c) que a partir de 01/10/2016 seja efetivada a implementação do 72 
novo organograma da Fundação sem que haja aumento de pessoal. DECISÃO: 73 
Aprovado por 03 (três) dos quatro conselheiros. O Conselheiro Ernani manifestou-se 74 
não sendo a favor do organograma proposto, por entender que o remanejamento de 75 
atribuições e funções da área Administrativa para a Diretoria Financeira, concentraria 76 
em uma única área, a solicitação serviços necessários, atesto, justificativa e pagamento 77 
dos mesmos. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu 78 
por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 79 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 80 
possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 20 de julho de 2016.  81 
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