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ATA Nº 10/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
14/11/2018. 
 

 
 

Aos catorze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, 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 (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, 3 
representado pelos senhores Adail Viana de Medeiros Filho, presidente em exercício, 4 
Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e João Antônio Oliveira de Sousa. Registrada ainda 5 
a ausência dos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida e Valdemar da Silva Torres, 6 
devidamente justificada e acatada pelo Conselho Deliberativo.  Registrou que a referida 7 
reunião refere-se a reunião ordinária do mês de outubro de 2018, devendo ocorrer a 8 
reunião ordinária do mês de novembro até o dia 30 do mês corrente.  ORDEM DO DIA: 9 
I – Apreciação das atas das reuniões ordinárias nºs 09/2018 e 10/2018 e da reunião 10 
extraordinária nº03/2018 da Diretoria Executiva (DEX); II- Apreciação da Ata da reunião 11 
ordinária nº09/2018 do Conselho Fiscal (CF).; III - Ofício nº 269/2018-PR/PI-GABPR7. 12 
IV- Contratação de Consultoria Financeira. V- Contratação de Auditoria Independente. 13 
REGISTROS: I – Apreciação das atas das reuniões ordinárias nºs 09/2018 e 10/2018 14 
e da reunião extraordinária nº03/2018 da Diretoria Executiva (DEX). Após leitura 15 
das referidas atas da diretoria, o CD abordou os seguintes temas: 1 – Recadastramento 16 
dos participantes e assistidos - é de importância primeira o cumprimento das obrigações 17 
estabelecidas para o sucesso do recadastramento dos participantes assistidos e 18 
pensionistas e que eventuais atrasos no calendário estabelecido deverá ser devidamente 19 
apurado e justificado pela diretoria executiva. 2- Sobre a manifestação atuarial da 20 
MERCER/GAMA, o CD está de acordo com a deliberação da diretoria executiva 21 
referente as alternativas do período sem plano. II – Apreciação da Ata da reunião 22 
ordinária nº09/2018 do Conselho Fiscal (CF). Após apreciação, o CD não fez 23 
observações para registro. III - Ofício nº 269/2018-PR/PI-GABPR7. O PRE registrou o 24 
recebimento do ofício, informou que trata de denúncia formulada pelo Sr. Tomires Nunes 25 
de Carvalho, referente a aplicação da Tábua AT-2000 e que após diligências o Ministério 26 
Público Federal – PI proferiu decisão, determinando o arquivamento do procedimento 27 
preparatório de nº 1.27.000.000641/2018-01.  IV- Contratação de Consultoria 28 
Financeira. O CD registrou que a diretoria executiva deve dar conhecimento, a este 29 
conselho, sobre a contratação de serviços antes de sua celebração, alertando sobre as 30 
implicações e /ou consequências pela não contratação em tempo hábil, ficando desde já 31 
pontuado que as contratações só poderão ser efetivadas após conhecimento e deliberação 32 
deste conselho, sob pena de responsabilização da DEX. Após análise das propostas e 33 
considerações feitas pela DEX, o CD deliberou: Por ratificar a contratação da consultoria 34 
I9 Advisory, no valor de R$ 80.125,08 (oitenta mil, cento e vinte e cinco reais e oito 35 
centavos). DECISÃO: Aprovada por unanimidade. V- Contratação de Auditoria 36 
Independente. Após análise das propostas e considerando a manifestação apresentada 37 
pela Diretoria Executiva. Deliberação: Por aprovar a contratação da consultoria PHF 38 
Auditores, no valor de R$ 26.228,00 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais). 39 
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. Por determinar que a Secretária de Governança 40 
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adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos 41 
aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo 42 
em exercício deu por encerrada a reunião às 16:00 h, autorizando a lavratura da presente 43 
ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, 44 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 45 
14 de novembro de 2018.  46 
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