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 ATA Nº 09/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
30/09/2016. 

 
 

 
Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na sede 1 
da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros 2 
do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. 3 
QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros Titulares: Carlos Eduardo Soares de 4 
Almeida, Ernani Rezende Monteiro de Santana e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. 5 
REGISTROU: I- A presença do Sr. Valdenrique Mendes da Silva, conselheiro 6 
suplente no exercício da titularidade; II- Que todos os Conselheiros Suplentes foram 7 
convidados para a presente reunião, estando presente o Sr. Danilo de Sousa Silva; III- 8 
O recebimento do Ofício n° 086/2016/ERPE/PREVIC, sobre a inadimplência da 9 
Patrocinadora; IV – Que através da CT/CAD-002/2016, a Patrocinadora deu abertura ao 10 
trabalho de auditoria na FACEPI; V – o recebimento da ata n° 09/2016 da Diretoria 11 
Executiva; VI – o recebimento da ata n° 09/2016 do Conselho Fiscal; VII – O 12 
recebimento do mandado de cumprimento de liminar, determinando que a FACEPI não 13 
realize a redução dos valores dos participantes que tiveram seus benefícios concedidos 14 
de janeiro de 2011 a dezembro de 2014; VIII – O recebimento da proposta de alteração 15 
do Plano de Gestão Administrativa – PGA da FACEPI; IX – A concordância com a 16 
posição do Conselho Fiscal de que a Diretoria Executiva faça uma melhor apresentação 17 
quanto ao acompanhamento do orçamento e que seja justificado quando o valor 18 
realizado superar o valor orçado; X – O Conselheiro Ernani registrou que permanece 19 
com o posicionamento de que o novo organograma da Fundação, aprovado pelo 20 
Conselho Deliberativo, apresentará grande concentração de ações em uma única 21 
Diretoria. O Conselheiro Danilo registrou a importância da colocação do Conselheiro 22 
Ernani. Disse que a Diretoria Executiva deverá ter um controle dessa concentração de 23 
ações. APRECIOU: I - O Ofício n° 086/2016/ERPE/PREVIC, sobre a inadimplência 24 
da Patrocinadora; II - A ata n° 09/2016 da Diretoria Executiva; III- A ata n° 09/2016 do 25 
Conselho Fiscal; DELIBEROU: I- Por ratificar a determinação de que a Diretoria 26 
Executiva proceda com a execução imediata da dívida da Patrocinadora; II – Por 27 
ratificar a determinação de que a Diretoria Executiva aplique a correção dos benefícios 28 
referente ao Risco Iminente; III – Por determinar que a Diretoria Executiva apresente 29 
até o dia 15/11 o manual de atribuições por área, os requisitos mínimos para ocupação 30 
dos cargos, bem como a proposta dos empregados que ocuparão os cargos de acordo 31 
com o organograma aprovado. IV – Por ratificar a determinação, já registrada na ata n° 32 
07/2016 do CD, de que quanto a proposta de novos indicadores para o PGA, a Diretoria 33 
Financeira apresente um levantamento dos resultados obtidos nos exercícios de 2014 e 34 
2015, a meta arrojada e congruente proposta e sua base de cálculo, bem como apontar o 35 
gestor e a área responsável pelo acompanhamento dos Indicadores, de acordo com o 36 
novo organograma proposto. V – Por determinar que a Diretoria Executiva apresente ao 37 
Conselho Deliberativo maiores esclarecimentos quanto a conta n° 1211020102000 38 
(provisão para credito de liquidação duvidosa), apresentada no balancete da Fundação, a 39 
fim de que possa subsidiar qualquer decisão do Conselho; VI -  Por solicitar que a 40 
Diretoria Executiva faça o acompanhamento e cobrança junto ao Assistente da Diretoria 41 
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de Gestão da Patrocinadora, quando a aprovação do Plano de Contribuição Variável 42 
Flexível (“PVC-FLEX”); VII -  Por solicitar que a Diretoria Executiva faça gestão junto 43 
à Patrocinadora no sentido de alertá-la quanto a necessidade de adotar providências 44 
quanto às eleições/indicações para membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem 45 
como para Diretor Administrativo e de Benefícios desta Fundação, que terão seus 46 
mandados encerrados nos primeiros meses de 2017; VIII – Por informar que, dentro de 47 
15 (quinze) dias, o conselho apresentará suas considerações sobre o Relatório de 48 
Manifestação do Conselho Deliberativo referente ao segundo semestre de 2015; IX – 49 
Por determinar que a Diretoria Executiva apresente, até a próxima reunião do Conselho 50 
Deliberativo, um plano ação que demonstre de que forma a FACEPI estará preparada 51 
para suportar uma demanda de aproximadamente 500 (quinhentos) participantes que 52 
farão adesão a um possível programa de desligamento na Patrocinadora. E nada mais 53 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, 54 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 55 
pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 56 
jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de setembro de 2016.  57 
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