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RELATÓRIO DE REUNIÃO NA GEAP PREVIDÊNCIA 

 

 
 

Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2016 
Local: sede da GeapPrevidência, em Brasília/DF 
 
Presentes pela FENASPS 
Ana dal Lago (RS), Lídia de Jesus (oposição-BA) e Silene Leiro (oposição-DF). 

 
Conforme a Fenasps tem informado à categoria, após a cisão da Geap Fundação 

de Seguridade Social em duas entidades, Geap Autogestão em Saúde e Fundação 
Geap Previdência, esta última já passou por dois interventores e está no terceiro. O 
interventor atual, Denis Ritter Von Kostrisch, no dia 20 de outubro, iniciou a reunião 
reafirmando que, com as alterações, a Fundação se adequa à legislação vigente (Lei n° 
109/2001), consolida a segregação das atividades de saúde e previdência e se moderniza, 
possibilitando a administração de vários planos de benefícios, a otimização da gestão e a 
viabilidade da entidade e do plano no médio e longo prazos.  

 
O atual interventor também reapresentou a nova minuta de proposta de alteração 

do Estatuto da entidade, incluindo a mudança do nome para “FUNDAÇÃO VIDA DE 
PREVIDẼNCIA” e minuta de proposta de alteração do regulamento (ambas minutas 
disponíveis no site da Fenasps), incluindo a mudança do nome para “PLANO VIVA de 
PREVIDẼNCIA e PECÚLIO”. É necessário lembrar que a GeapPrevidência engloba hoje 
dois planos: o GEAPPREV (plano dos funcionários da GEAP) e o Plano de Pecúlio 
Facultativo (PPF).   

 
Em reunião realizada com o interventor anterior, João Luiz Medeiros, a Fenasps 

já tinha tomado conhecimento da proposta de Estatuto e de Regimento, e as entidades 
apresentaram sugestões de melhoras que foram acatadas pelo atual interventor. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp109.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp109.htm
http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/1295-em-reuniao-com-a-fenasps-novo-interventor-apresenta-propostas-de-novos-regimento-e-estatuto-da-geapprevidencia
http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/1295-em-reuniao-com-a-fenasps-novo-interventor-apresenta-propostas-de-novos-regimento-e-estatuto-da-geapprevidencia
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1248-relatorio-da-reuniao-na-fundacao-geap-previdencia-peculio-31-de-agosto-de-2016-predio-da-fundacao
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A proposta da Previc é para acabar com a intervenção até dezembro deste ano, 
nomear conselho provisório que faria a eleição conforme proposto no Estatuto. 

 

Pecúlio 
O interventor Denis Kostrisch informou que atualmente o Pecúlio é inteiramente dos 

peculistas, sem nenhum valor agregado do governo e possui um valor de R$ 2 bilhões e 
400 milhões. Informou ainda que as mudanças no Plano não afetam os direitos dos atuais 
peculistas, que terão seus benefícios preservados.  

 
Ainda segundo Kostrisch, atendendo às reivindicações das entidades, caso o 

peculista tenha interesse, serão permitidas, de forma facultativa, a conversão e a adesão 
aos novos direitos do Plano, como renda de aposentadorias, podendo sacar até 25% do 
valor correspondente (vide regulamento). 

 

  
 
A FENASPS reafirmou a necessidade urgente de auditoria no GeapPrevidência e 

solicitou informação atual do patrimônio dos peculistas e sua posição sobre a intervenção, 
que não possibilitou acompanhamento e transparência dos participantes neste processo 
de mudança.  

 
Ao ter conhecimento do novo estatuto e das alterações, a Fenasps já encaminhou a 

minuta das alterações para a Assessoria Jurídica Nacional e estará reunindo o GT de 
GEAP e a direção para debater as propostas de modificações apresentadas pelo 
interventor, bem como continuará acompanhando a discussão e informando à categoria. 

 

 
Brasília, 25 de outubro de 2016 

 
 

DIRETORIA COLEGIADA DA FENASPS 


