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RELATÓRIO REUNIÕES PREVIC E GEAP/PREVIDÊNCIA 

PARA TRATAR DO PLANO DE PECÚLIO E INTERVENÇÃO GEAP/PREV 

 

Data: quarta-feira, 4 de maio de 2016 

Local: sede da PREVIC e da Geap/Previdência, ambas em Brasília/DF 

 

  
 

Reunião na PREVIC ocorreu na manhã de quarta, 4 de maio (crédito das fotos: ANFIP/Comunicação Social) 

 

 Reunião na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 

 

Presentes: diretor de Fiscalização da PREVIC, Sr. Sérgio Djundi Taniguchi; representantes da 

Anfip e Anapec; o assessor jurídico da Fenasps, Dr Luís Fernando e os representantes da Direção da 

Fenasps, Jaqueline Gusmão (PR), Regina Célia (SP), Silene Leiro (DF) e Valmir Braz (SC) 

  

A reunião teve início com uma breve retrospectiva das reuniões anteriores feita pelo Sr. Sérgio 

Taniguchi, a fim de situar a reunião atual. Foi solicitada pelas entidades a apresentação de um 

relatório prévio da real situação do Plano de Pecúlio. 

 
 

Foi informada a real situação em que se encontra o processo de intervenção, que está em fase final, 

dependendo de pequenos ajustes. Também foi passado para os representantes das entidades que, ao 

final da intervenção desse plano, será repassada aos Instituidores por meio de convênio de adesão. 

 

Para tomarmos mais informações, o Sr. Sérgio agendou uma reunião com o Interventor do processo 

para a parte da tarde, com o senhor João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, da 

Geap/Previdência.  

 

 Reunião na Geap/Previdência  

 

Presentes: Interventor da Geap/Previdência, Sr João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros; 

representantes da Anfip e Anapec; e os representantes da Fenasps, Carlos Roberto (DF), Jaqueline 

Gusmão (PR), Regina Célia (SP) e Valmir Braz (SC). 

 

A reunião teve início com a explanação do interventor, informando que serão necessários ainda 

cerca de 120 dias para terminar o processo de intervenção. A ideia é que este processo seja 

encerrado o mais rápido possível. 
 

 

http://www.previc.gov.br/sobre/institucional/quem-e-quem/sergio-djundi-taniguchi
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Superada a primeira fase, quando foi desmembrada a Geap/Saúde da Geap/Previdência, com o 

processo de segregação, informou-se que sua atuação é técnica. O interventor salientou que o plano 

está saudável, conta com 55 mil peculistas, três mil destes inadimplentes.  

 

Até a próxima semana, a Geap/Previdência apresentará, segundo o interventor, uma proposta de 

estatuto e regimento para apreciação das entidades envolvidas diretamente  no final da intervenção, 

quando ocorrerá eleições e posse de conselheiros e diretores.  

 

  
 

Já a reunião na Geap/Previdência ocorreu na parte da tarde da quarta, 4 (crédito das fotos: Imprensa/FENASPS) 

 

Segundo João de Medeiros, é urgente a atualização do cadastro dos peculistas – apenas 25 mil, 

menos da metade, possuem cadastros atualizados –, remodelar, reabrir aos participantes, abaixar a 

idade média, manter os direitos dos peculistas antigos e garantia dos novos. 

 

O projeto é para melhorar a estrutura e o próprio estatuto, para depois entregar para as entidades que 

poderão administrar o plano. Foram apresentadas sugestões pela Fenasps e outras entidades 

presentes na reunião para que a Geap/Previdência otimize a atualização do cadastro. A próxima 

reunião será realizada quando da entrega do estatuto atualizado.  

 

Brasília, 5 de maio de 2016 

 

 

Diretoria Colegiada 

FENASPS 


