
ATA Nº 03/2018 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, REALIZADA 
NO DIA 08/06/2018. 

 
 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às 15:30 horas, na sede da FACEPI, 1 
situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho 2 
Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representados pelo Sr. 3 
Carlos Eduardo Soares de Almeida, Adail Viana Medeiros Filho e Paulo Ernany de Assunção 4 
Alvarenga. ORDEM DO DIA: I – Ofício FACEPI PRE 0078/2018 - Certificações.  O 5 
Presidente do CD registra o recebimento do Ofício FACEPI PRE 0078/2018 de hoje 6 
(08/06/2018), acompanhado da NT FACEPI 04/2018. Após análise, os conselheiros de forma 7 
unânime, decidiram: a) por agradecer a diligência da Diretoria Executiva e providencia 8 
manifestação jurídica da PAGLARINI E ASSOCIADOS, na tentativa de trazer todos os 9 
elementos necessários à tomada de decisão; b) informar que decidiu pela concessão de 10 
elastecimento de prazo para conclusão das certificações dos Conselheiros em 27/04/2018, 11 
atentando aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando 12 
que o prazo havia expirado há menos de 30 (trinta) dias, e que não houve ônus à FACEPI em 13 
novo processo de certificação de tais conselheiros; c) por registrar que o CD não vem a 14 
usurpar a responsabilidade da DEX, em especial do PR, em monitorar as certificações, vez 15 
que, conforme Art. 21 do Estatuto vigente, cabe ao CD, dentre outras competências, 16 
examinar, em grau de recurso, as decisões da DEX; Ademais, o CD tem cunho supervisor, no 17 
plano superior dos serviços e de controle das atividades administrativas e providenciais, como 18 
preceitua o Art. 2º do Regimento Interno da FACEPI; d) que anui da alínea “a” do Item 6.2 da 19 
Conclusão da NT FACEPI 04/2018, portanto, para determinar a destituição dos conselheiros 20 
Carlos Alberto de Miranda (titular) e Teônia Almeida do Vale Costa (suplente) e a respectiva 21 
convocação dos eleitos remanescentes na eleição de 2017, Valdemar da Silva Torres (titular) 22 
e João Antônio Oliveira de Sousa (suplente), para fins de posse, em virtude da não 23 
certificação dos destituídos na forma preceituada na IN Previc 06/2017; e) que anui da alínea 24 
“b” do Item 6.2 da Conclusão da NT FACEPI 04/2018, portanto, em consequência da 25 
propensa vacância com a nomeação do Sr. Valdemar da Silva Torres (atual Conselheiro Fiscal 26 
sem suplente) ao CD, por determinar a respectiva convocação dos eleitos remanescentes na 27 
eleição de 2015, Danilo de Sousa Silva (titular) e Cícero Morais da Silva (suplente) para 28 
ocupar o CF; f) que anui parcialmente do Item 6.3 da Conclusão da NT FACEPI 04/2018. 29 
Apesar do atual PR não possuir certificação específica de AETQ, exigida pela Portaria Previc 30 
169/2018, o mesmo pode assumir as funções rotineiras da Diretoria de Gestão Administrativa 31 
Financeira, de forma a não acarretar em interrupção das atividades da FACEPI, como previsto 32 
no Capítulo VI do Estatuto Social, portanto determina a prorrogação do exercício do mandato 33 
interino do Sr. Robert Cavalcante, cumulativamente com suas atuais obrigações, frente à 34 
Diretoria de Gestão Administrativa Financeira por mais 30 (trinta) dias ou até a conclusão da 35 
certificação de novo Diretor indicado pela Patrocinadora, o que ocorrer primeiro, a contar do 36 
término do mandato interino anteriormente aprovado pelo CD; g) Por destituir o Sr. Clóvis 37 
Fortunato da Mata Sousa do cargo de Diretor de Gestão Administrativa Financeira em 38 
decorrência da ausência de certificação exigida pela IN Previc 06/2017 dentro do prazo 39 
determinado pelo órgão regulador, que veio a extinguir-se em 07/06/2018; h) Por determinar 40 
que a DEX informe da decisão da presente reunião à Patrocinadora, com vistas à indicação 41 
formal de novo Diretor de Gestão Administrativa Financeira. E nada mais havendo a tratar, o 42 



Presidente do Conselho Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião, autorizando a 43 
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e 44 
por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 45 
Teresina, 08 de junho de 2018. 46 
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