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ATA Nº 08/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
26/08/2016. 

 
 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na 1 
sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros: Danilo de Sousa Silva, 4 
Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Ernani Rezende Monteiro de Santana. 5 
REGISTROU: a) A ausência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida que foi 6 
justificada por motivo de viagem a serviço da Patrocinadora; b) A presença do Sr. 7 
Danilo de Sousa Silva que conduziu a reunião como Presidente em Exercício e ainda a 8 
ausência do Sr. Valdenrique Mendes da Silva, conselheiro suplente que se encontra no 9 
exercício da titularidade; c) Que todos os Conselheiros Suplentes foram convidados 10 
para a presente reunião. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Apreciação 11 
das atas, ordinária n° 07/2016 da Diretoria Executiva e ordinária n° 07/2016 do 12 
Conselho Fiscal; b) Situação do pagamento da dívida e do processo judicial entre a 13 
Patrocinadora e a Fundação; c) Adequação da estrutura administrativa da Fundação 14 
aprovada pela Diretoria (“De-Para”); d) Proposta da criação de pré-requisitos para o 15 
exercício de funções gerenciais da Fundação e definição das atribuições a ser anexadas 16 
ao plano de funções. REGISTROS: 1) Sobre a ata da Diretoria Executiva, o Presidente 17 
em Exercício registrou sobre a reunião ocorrida no dia 23 do corrente mês com os 18 
participantes assistidos que tiveram seus benefícios calculados com premissa 19 
inadequada. O Conselheiro Ernani lembrou que o caso é delicado e solicitou que a 20 
Diretoria Executiva entrasse em contato com o atuário da época para buscar maiores 21 
explicações e justificativas quanto a origem da seleção desses participantes 22 
considerados em risco iminente de aposentadoria. O Conselheiro Paulo Ernany ressaltou 23 
a preocupação com a matéria e disse que além de justificativas é necessária uma 24 
apuração de responsabilidade. O Presidente em Exercício ratificou a decisão do 25 
Conselho e solicitou que a correção dos benefícios seja aplicada a partir de 26 
setembro/2016, porém, que seja apurada concomitantemente a responsabilidade pelo 27 
ocorrido. Sobre a ata do Conselho Fiscal, os presentes confirmaram o recebimento do 28 
Relatório de Manifestação referente ao 2° semestre de 2015, porém ficou decidido que o 29 
mesmo será apreciado na próxima reunião. 2) Sobre a situação do pagamento da dívida, 30 
o Presidente em Exercício disse que, segundo informações da Diretora Financeira da 31 
Fundação, a Patrocinadora se comprometeu em efetuar o pagamento das parcelas em 32 
atraso até o dia 30 do corrente mês. Os presentes registraram o consentimento de que, 33 
caso não seja cumprido o pagamento até a data acertada, que seja feita a execução 34 
imediata da dívida. 3) Sobre a adequação da estrutura administrativa da Fundação, o 35 
Presidente em Exercício lembrou que, conforme já solicitado, a Diretoria Executiva 36 
deverá apresentar até o dia 15/09 o manual de atribuições por área. Na oportunidade, 37 
disse que o referido manual deverá ser apresentado em forma de De Para, de forma a 38 
facilitar a melhor compreensão das atribuições. O Conselheiro Ernani registrou que 39 
permanece não concordando com as alterações propostas devido a grande concentração 40 
de atividades em uma única área. 4) Quanto a proposta da criação de pré-requisitos para 41 
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o exercício de funções gerenciais, o Presidente em Exercício registrou que não existe na 42 
Fundação um manual com requisitos definindo as funções de gerencia, assim, disse que 43 
a fundação precisa de uma definição clara das gerencias e dos requisitos mínimos para 44 
exercer o cargo. Dessa forma solicitou da DEX uma minuta com as funções 45 
desenvolvidas por cada gerência, bem como a definição das atividades. E nada mais 46 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, 47 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 48 
pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 49 
jurídicos e legais efeitos. Teresina, 26 de agosto de 2016.  50 

 
DANILO DE SOUSA SILVA 

Presidente em Exercício 
PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 

Conselheiro Titular  
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Conselheiro Titular  
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