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ATA Nº 06/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 30/06/2014 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da FACEPI, 1 

situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 2 

Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo Presidente 3 

em Exercício do Conselho, Sr. Francisco José da Costa Britto, além do Presidente, presentes os 4 

Conselheiros Amadeu da Silva Barros, Robert Rosa da Silva e Ernani Rezende Monteiro de 5 

Santana. Após os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 – 6 

Minuta de alteração do Estatuto Social da FACEPI”. Prosseguiu informando que o assunto 7 

veio à pauta apenas para reiterar a solicitação do Conselho para que a DEX faça a divulgação 8 

da proposta de alteração do Estatuto da FACEPI aos participantes ativos e assistidos. Disse que 9 

o Conselho permanece no aguardo da finalização do processo a fim de que o assunto seja 10 

novamente discutido. ”2 – Acordo Coletivo dos Empregados da FACEPI”. Para maiores 11 

esclarecimentos os conselheiros solicitaram a presença do Sr. Presidente da FACEPI. O 12 

Conselheiro Amadeu lembrou que a data base do referido acordo é sempre no mês de maio de 13 

cada ano. Disse ter conhecimento que umas solicitações dos empregados é sobre as 14 

gratificações que já está sem reajustes a aproximadamente 05 (cinco) anos. Indagados pelos 15 

Conselheiros, o Sr. Presidente disse que já é o terceiro acordo coletivo firmado com os 16 

empregados da Fundação. Prosseguiu informando que para o corrente ano foram feitas algumas 17 

rodadas de negociações, onde o proposto era manter o que já vinha sendo concedido no acordo 18 

anterior. Disse que contrapropostas foram enviadas ao Sindicato que representa a categoria, 19 

porém não houve entendimento entre as partes. Disse que tem conhecimento que o Sindicato 20 

levou a proposta à DRT e que está no aguardo da convocação. Com relação às gratificações o 21 

Sr. Presidente da FACEPI disse que o assunto será revisto obtendo respaldo técnico após a 22 

conclusão do Estudo da Estrutura Organizacional da FACEPI e uma manualização de processos 23 

na área administrativa. Extra pauta, o Sr. Amadeu aproveitou a oportunidade para informar ao 24 

Presidente da FACEPI que recebeu algumas reclamações quanto à falta de privacidade no 25 

atendimento para solicitação de empréstimos. O Sr. Presidente da FACEPI disse que também já 26 

havia recebido reclamações e que já conversou com a Diretora Financeira sobre o assunto. 27 

Disse que a ideia é buscar uma forma de isolamento no atendimento a fim de melhor atender os 28 

participantes da Fundação. O Conselheiro Amadeu disse que dado a quantidade de reclamações 29 

indagou ao Presidente da FACEPI se dentro de 15 (quinze) dias havia a possibilidade de 30 

providencias para o melhor atendimento. O Sr. Presidente da FACEPI disse que para esse 31 

momento não é possível afirmar quanto tempo é  necessário, mas informou que fará o possível 32 

para que seja providenciado na maior brevidade. Os presentes agradeceram a presença do 33 

Presidente da FACEPI. Ainda extra pauta o Sr. Presidente do Conselho disse que com base na 34 

interpretação do atual Estatuto da Fundação entende que o Presidente do Conselho deve ser um 35 

dos titulares indicados pela Patrocinadora. Disse que desde fevereiro/2014 vem assumindo a 36 

posição de Presidente interino do Conselho em função da renúncia do Sr. Adail Viana. 37 

Prosseguiu dizendo que estava aguardando nova indicação por parte da Patrocinadora e como 38 

até o presente momento não houve, sugeriu o nome do Sr. Robert Rosa, na condição de 39 

membro titular indicado pela Patrocinadora, para Presidente do Conselho Deliberativo da 40 

Fundação. Os presentes não fizeram objeção quanto à sugestão do Sr. Francisco José 41 

concordando com a posição levantada pelo mesmo. O Sr. Robert Rosa manifestou satisfação 42 

com a indicação e concordância dos demais. Na oportunidade agradeceu a confiança de todos e 43 

disse que conduzirá o conselho e suas atividades da melhor forma possível. Dando 44 
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continuidade aos assuntos extra pauta, o Conselheiro Amadeu disse que tomou conhecimento 45 

que a empregada Dausimar da Silva de Castro, auxiliar de serviços gerais da Fundação não 46 

possui ambiente que atenda a necessidade do serviço desenvolvido pela mesma. Disse entender 47 

que todo empregado que trabalha com limpeza deve ter um espaço destinado a suas atividades 48 

e sugeriu que a DEX faça um ambiente adequado que atenda as necessidades da empregada, 49 

como por exemplo a construção de uma pequena dependência devido às condições de trabalho. 50 

Diante das considerações, os conselheiros concordaram com a sugestão do Conselheiro 51 

Amadeu solicitando à DEX as providencias que o caso requer. E nada mais havendo a tratar, o 52 

Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após 53 

lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa 54 

produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de junho de 2014. 55 
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ROBERT ROSA DA SILVA 

Presidente do Conselho 

AMADEU DA SILVA BARROS 

Conselheiro  
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Conselheiro  

 

  

 

 

 

 

 

 


