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ATA N° 03/2016 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 
NO DIA 08/09/2016. 
 
 
 

 
Aos oito dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Amadeu da 4 
Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão 5 
Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para 6 
registro: a) Risco Iminente; b) Estrutura Organizacional da FACEPI; c) Recadastramento. 7 
REGISTROS: 1) PRE registrou que devido a reunião ocorrida no dia 23/08, a Consultora 8 
Jurídica da Fundação elaborou a NT FACEPI 07/2016 que trata sobre a situação dos 102 (cento 9 
e dois) participantes considerados em "risco iminente" por ocasião do Saldamento do Plano  10 
ocorrido em novembro de 2000. Disse que além do histórico e fundamento legal, a referida NT 11 
apresenta, em sua conclusão, 04 (quatro) propostas para tentar resolver o problema ocasionado. 12 
Prosseguiu informando que, das propostas apresentadas, considera a primeira alternativa a mais 13 
viável e com menores riscos para a Fundação. Disse ainda que o assunto deverá ser levado ao 14 
Conselho Deliberativo para decisão final, bem como dar conhecimento à Patrocinadora. A DF 15 
concordou com o posicionamento do PRE e disse que, aguardará a posição do Conselho 16 
Deliberativo para que a DEX possa dar andamento às correções dos benefícios. Disse ainda que 17 
a Patrocinadora deverá ser informada sobre o histórico da matéria, as medidas que poderão ser 18 
adotadas pela Fundação, bem como o valor do déficit que vem sendo arcado pela mesma. O 19 
DAB, disse que compartilha do mesmo pensamento e concorda com o posicionamento dos 20 
demais Diretores. O PRE disse que a Diretoria de Benefícios deverá solicitar propostas de 21 
empresas que faça o cálculo do valor atuarial atualizado de quanto a diferença representa no 22 
déficit que está sendo arcado pela Patrocinadora. O Sr. Delano Trajano, Gerente de Benefícios 23 
foi chamado à reunião para tomar ciência da solicitação feita pelo PRE e adotar as providências 24 
na maior brevidade possível. b) Sobre a Estrutura Organizacional da Fundação, PRE lembrou 25 
que há determinação do Conselho Deliberativo para que a DEX apresente o manual de 26 
atribuições, de acordo com organograma aprovado, até o dia 15/09. Prosseguiu informando que 27 
o referido manual está sendo elaborado em conjunto com a consultora jurídica da Fundação e 28 
que, apesar do esforço, não será possível o atendimento até a data determinada pelo Conselho 29 
por dois motivos de relevância, um deles é o fato das descrições dos cargos ainda não terem 30 
sido concluídas e o outro motivo é que a DEX deverá propor ao Conselho um novo 31 
organograma com algumas alterações. Após a concordância dos demais Diretores, o PRE 32 
solicitou um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do trabalho. c) Sobre o 33 
recadastramento, o PRE lembrou que conforme consta no Plano de Ação da Fundação, o 34 
recadastramento dos participantes ativos, assistidos e pensionistas foi do período de 11/07 a 35 
11/08/2016. Prosseguiu informando que com o fim do prazo, a Diretoria de Benefícios deverá 36 
fazer o levantamento dos participantes que não compareceram à Fundação. A DF sugeriu que o 37 
resultado do referido levantamento fosse apresentado até o dia 20/09, dando prioridade aos 38 
participantes assistidos, a fim de que, na reunião ordinária da DEX possa ser definida a 39 
estratégia para resolver as pendências dos participantes não recadastrados. Após a concordância 40 
dos demais Diretores, os empregados Delano Trajano e Jacqueline Ribeiro foram chamados à 41 
reunião para tomarem conhecimento e adotarem as providências cabíveis. E nada mais havendo 42 
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a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a 43 
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 44 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 08 de 45 
setembro de 2016.   46 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 
Diretor Administrativo e de Benefícios 

 
 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora Financeira 

 
 

 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA 
Secretária  

 
  

 
 

 


