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ATA N° 02/2016 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 

SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 

NO DIA 13/06/2016. 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da FACEPI, 1 

situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria 2 

Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado 3 

pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Amadeu da Silva Barros 4 

- Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes 5 

- Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Of. n° 6 

055/2016/ERPE/PREVIC; b) Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da FACEPI. 2) 7 

Assuntos para deliberação: a) Cartas – Risco Iminente e Tábua de Aderência. REGISTROS: 8 

1) PRE registrou que recebeu no dia 08 de junho de 2016 o ofício n° 055/2016/ERPE/PREVIC,  9 

cujo assunto faz referência à denúncia feita pela ANAPAR, especificamente sobre o problema 10 

do período sem Plano. Registrou ainda que no referido ofício, o Escritório Regional concluiu 11 

pelo encerramento e arquivamento da referida denúncia, sem análise de mérito, uma vez que a 12 

questão encontra-se sub judice. b) PRE registrou que já foi assinado o Acordo Coletivo de 13 

Trabalho dos empregados da FACEPI para o exercício de 2016. Registrou ainda que os 14 

benefícios concedidos foram os mesmos que já vêm sendo praticados de acordo com o ACT de 15 

2015, tendo como base orientações jurídicas. DAB registrou que apesar das solicitações feitas 16 

pelo Sindicato da categoria, foram preservadas apenas as cláusulas existentes.  DF registrou 17 

que assinou o ACT por motivo da DEX ser um órgão colegiado e ter sido vencido. Registrou 18 

ainda que, em que pese a decisão dos diretores, a sua posição é a de que a FACEPI não tem 19 

condição de fechar e manter em 2016 um ACT igual ao de 2015, pois está com o seu 20 

orçamento para 2016 praticamente igual ao do exercício anterior, e que cada custeio requer 21 

uma correspondente dotação orçamentária. Registrou ainda que os indicadores do PGA, 22 

apresentados mensalmente vêm mostrando que 02 dos 04 indicadores estão desenquadrados e o 23 

de pessoal é um deles.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Cartas – Risco Iminente e 24 

Tábua de Aderência. Considerando: 1) que o Conselho Deliberativo reiterou a determinação 25 

de envio das cartas a fim de que, na maior brevidade possível, sejam corrigidos os benefícios 26 

dos participantes envolvidos no processo; 2) que após essa determinação a Patrocinadora, 27 

representada pelo seu Presidente e Diretor de Gestão, solicitou novos esclarecimentos sobre a 28 

matéria; 3) que diante das necessidades de novos esclarecimentos a Diretoria Executiva 29 

considera necessária a dilatação para o prazo de envio. DELIBERAR: por recomendar ao 30 

Conselho Deliberativo da FACEPI, que o prazo para envio das correspondências seja 31 

prorrogado até o final de julho/2016, até que o assunto esteja totalmente esclarecido. 32 

DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), 33 

o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 34 

achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa 35 

produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 13 de junho de 2016.   36 
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