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ATA Nº 07/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
13/07/2018. 

 
 
 

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às 14:00 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 
representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany de 4 
Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda. Presentes ainda, os conselheiros 5 
Suplentes João Antônio Oliveira de Sousa e Izabelita de Jesus Carneiro Machado. O 6 
Conselheiro Adail Viana de Medeiros Filho teve sua ausência justificada e acatada pelos 7 
presentes. ORDEM DO DIA: I – Política de recadastramento; II – Processo 8 
Administrativo – Ata n° 01/2018 do Comitê de Ética.  III – Revisão do Estatuto da 9 
FACEPI; IV - PCV-FLEX; V – Revisão do PCCS dos empregados da FACEPI; VI – 10 
Indicadores do PGA; VII – Denúncia PREVIC – Alteração de Tábua (AT-83 para AT-11 
2000); VIII – Simulador de empréstimos; IX – Empréstimos FACEPI.  REGISTROS: I 12 
- Política de recadastramento. O Presidente do Conselho registrou que teve 13 
conhecimento que a FACEPI iniciou tratativas com a ABRAPP, que questionou o 14 
interesse da Fundação em participar do rateio de despesas, caso houvesse um convênio 15 
ABRAPP/INSS no sentido de informações sobre óbitos de assistidos e pensionistas. Por 16 
oportuno, registrou que o recadastramento de 2018 teve início no corrente mês com prazo 17 
até o dia 31 de agosto e que já foram encaminhadas as cartas de convocação de assistidos 18 
e pensionista. Ainda sobre o assunto registrou que até o presente momento 31% dos 19 
assistidos e 21,8% dos pensionistas que realizaram a atualização dos seus dados 20 
cadastrais.  DETERMINAÇÃO: Que a DEX elabore uma Norma de Recadastramento e 21 
que a mesma seja apresentada ao Conselho até 30 de setembro de 2018. DECISÃO: 22 
Aprovado por unanimidade. II – Processo Administrativo – Ata n° 01/2018 do Comitê 23 
de Ética. O Presidente registrou que, conforme conhecimento de todos, o Sr. Danilo Silva 24 
passou a ser membro do Conselho Fiscal da Fundação, portanto, não mais membro do 25 
Comitê de Ética da FACEPI. Disse que o mesmo apresentou carta de renúncia com as 26 
justificativas cabíveis. Informou ainda que o Sr. Paulo Ernany, suplente do Sr. Danilo 27 
Silva, também apresentou carta renúncia, apesar do documento não ter sido direcionado 28 
ao Conselho Deliberativo. Dessa forma o conselho deverá nomear novos membros. Ainda 29 
sobre assunto, o Presidente lembrou que a Diretoria Executiva havia solicitado 30 
providências, desse Conselho, no sentido de dar andamento à conclusão da denúncia que 31 
foi oficializada junto ao comitê de conduta e ética, sendo que a mencionada denuncia foi 32 
recebida pelo denunciante e informada ao denunciado, porém a matéria ainda encontra-33 
se pendente de decisão.  DETERMINAÇÃO: a) Por deferir a renúncia do Sr. Danilo 34 
Silva e do Sr. Paulo Ernany; b) Por nomear a Sra. Izabelita Machado e o Sr. Adail Viana, 35 
respectivamente, titular e suplente do Comitê de Ética da Fundação. c) Por conceder o 36 
prazo de 30 (trinta) dias ao Comitê de Ética para a conclusão do processo da denúncia 37 
feita. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Revisão do Estatuto. O Presidente 38 
registrou que teve conhecimento que o assunto será pautado em reunião de Diretoria da 39 
Eletrobras dia 18 de julho e deverá ser aprovado até o dia 24 do corrente mês. IV) PCV-40 
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FLEX. O Presidente lembrou que a revisão do PCV-FLEX foi aprovada pelo Conselho e 41 
encaminhada à Patrocinadora, porém diante da situação vivida com o Plano BD, está 42 
sendo revisto a possibilidade de transformar o atual Plano CV com as características do 43 
PCV-FLEX. DETERMINAÇÃO: Por revogar da decisão de criar um novo Plano e 44 
alterar o atual PCV. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. V) Revisão do PCCS dos 45 
empregados da FACEPI. O Presidente registrou que teve conhecimento que está em 46 
processo de seleção dos prestadores de serviços. VI) Indicadores do PGA. Os gráficos 47 
serão adequados e encaminhado à Diretoria Executiva para os ajustes. VII) Denúncia 48 
PREVIC – Alteração de Tábua (AT83 para AT 2000). Foi registrado que a PREVIC 49 
ainda não apresentou resposta do ofício encaminhado pela Fundação. VIII) Simulador 50 
de empréstimos. Presidente registrou que já vem sendo solicitado desde fevereiro do 51 
corrente ano por entender que a carteira é rentável para a Fundação.  52 
DETERMINAÇÃO: Que no prazo de 30 (trinta) dias, a Diretoria de Gestão de 53 
Previdência Complementar apresente os custos para implantação do referido simulador. 54 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IX) Empréstimos da FACEPI . O Presidente 55 
do Conselho registrou a presença do Diretor Presidente da FACEPI que fez os devidos 56 
esclarecimentos e apresentação sobre a carteira de empréstimos consignado da Fundação. 57 
Os presentes registraram satisfação com as informações apresentadas. Por fim, o 58 
Conselho determinou que a Secretária de Governança adote as providências, assim como 59 
faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais 60 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião às 61 
16:30h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 62 
assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir 63 
seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 13 de julho de 2018.  64 

 
 

 
CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho  
 
 

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 
Conselheiro Titular 

 
IZABELITA DE JESUS CARNEIRO MACHADO 

Conselheira Suplente 
 
 

VALDEMAR DA SILVA TORRES 
Conselheiro Titular  

 
 

JOÃO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA 
Conselheiro Suplente 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 
Secretária Ad Hoc 

  


