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ATA Nº 02/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 29/02/2016. 

 

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede 1 

da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do 2 

Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo 3 

Presidente do Conselho, Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, além do Presidente, presentes os 4 

Conselheiros Ernani Rezende Monteiro de Santana, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e 5 

Valdenrique Mendes da Silva, que atualmente está no exercício da titularidade. Os conselheiros 6 

suplentes foram convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os 7 

cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: “1 – Deliberação sobre a 8 

negociação da dívida da Patrocinadora”. Para maiores esclarecimentos sobre a matéria, foi 9 

solicitada a presença do Sr. Robert Cavalcante, Diretor Presidente da FACEPI. Indagado pelo Sr. 10 

Presidente, o Sr. Robert informou que em reunião com o Diretor de Gestão da Patrocinadora, foi 11 

conversado sobre a possibilidade de uma negociação da dívida para que mesma fosse paga em 12 12 

(doze) meses, sendo efetuado o pagamento de uma parcela vencida e outra vincenda. Prosseguiu 13 

informando que a proposta de negociação foi formalizada pela Patrocinadora, porém, no 14 

documento fazia referencia apenas ao parcelamento da inadimplência, sem mencionar as parcelas 15 

vincendas. Dessa forma, ressaltou que conforme já havia, previamente acertado com o presente 16 

Conselho Deliberativo, bem como ouvido a consultora jurídica, encaminhou ofício à 17 

Patrocinadora aceitando o parcelamento da dívida, porém devendo o pagamento ser de uma 18 

parcela vencida e outra vincenda. Na oportunidade disse que foi tratado sobre os honorários 19 

advocatícios, informando que o pagamento deveria ser suportando pela Patrocinadora uma vez 20 

que esta deu causa à ação.   Feitos os devidos esclarecimentos, o Conselho Deliberativo ratificou 21 

a posição de concordância com a contraproposta emitida pela Diretoria Executiva. “2 – 22 

Narrativa do Diretor de Benefícios sobre a situação atual da aprovação do Novo Plano de 23 

Benefícios e apresentação dos documentos que comprovam o envio do Plano à autoridade 24 
que atualmente detém o processo”. Aproveitando a presença do Sr. Robert, o Conselho 25 

Deliberativo solicitou o comparecimento do Sr. Amadeu Barros, Diretor Adm. e de Benefícios da 26 

Fundação. Indagado pelos presentes, o Sr. Robert informou que a proposta de implantação para o 27 

novo Plano de Benefícios foi encaminhada ao Diretor de Gestão da Patrocinadora desde 28 

julho/2015, através do Ofício n° 080/2015-PRE. Prosseguiu informando que na reunião que teve 29 

com o Diretor de Gestão, voltou a questionar sobre o assunto e reencaminhou a proposta para o 30 

mesmo. O Sr. Presidente do Conselho disse que para a aprovação da Patrocinadora seria 31 

importante a posição do Conselho Deliberativo, no entanto, o Diretor Presidente informou que 32 

submeteu antes à Patrocinadora para que posteriormente fosse submetida já a versão definitiva ao 33 

Conselho Deliberativo. “3 – Apresentação da Diretoria Executiva da estrutura 34 

organizacional da FACEPI e seu funcionamento, composição (número de empregados e de 35 

funções gratificadas) e atribuições para fins de análise do Conselho Deliberativo de possível 36 

necessidade de revisão estrutural com foco na gestão das áreas mais sobrecarregadas ou 37 
deficientes”. Indagado pelos presentes, o Sr. Robert fez uma breve explanação do organograma 38 

da FACEPI, informando que atualmente a Fundação conta com 10 (dez) empregados sendo que 39 

05 (cinco) destes possuem função gratificada e que as atribuições estão descritas no Plano de 40 

Cargos Carreira e Salários – PCCS.  Ainda indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Robert disse que 41 

tendo como parâmetro Fundações do porte da FACEPI, a estrutura organizacional atualmente 42 

adotada pode ser considerada adequada. O Sr. Presidente do Conselho explicou que o assunto 43 

veio à pauta a fim levantar uma discussão quanto à possibilidade alterações de forma a isolar as 44 
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áreas com maior necessidade de atenção e aglomerar os processos mais maduros. Disse ainda que 45 

previamente se verifica, por exemplo, que área de benefícios é a área que requer mais atenção. 46 

Prosseguiu dizendo que fará uma pesquisa e trabalhará junto com os demais conselheiros e 47 

diretores na busca de melhorias para a Fundação. “4 – Deliberação sobre a implantação da 48 

Política de Contratações e Gestão de Contratos da FACEPI”. Dado conhecimento à DEX, o 49 

Conselho Deliberativo ratificou a aprovação da Política de Contratações e Gestão de Contratos da 50 

FACEPI. “5 – Informações sobre a revisão do Estatuto Social da FACEPI”. O Sr. Presidente 51 

informou que aproveitou a vinda do Diretor de Gestão a Teresina para falar sobre a proposta de 52 

alteração do Estatuto da Fundação. Disse em teve conhecimento de que o mesmo teve andamento 53 

através da Resolução de Diretoria 010/2016, restando apenas encaminhar o resultado para a 54 

FACEPI. “6 – Análise das atas ordinária n° 01/2016 da DEX e n° 01/2016 do Conselho 55 

Fiscal”. Sobre os assuntos relevantes discutidos nas atas recebidas, o Sr. Presidente abordou 56 

sobre a venda do imóvel da FACEPI situado na Rua Firmino Pires, 730. Os Conselheiros 57 

analisaram o processo de reavaliação do imóvel bem como a proposta de compra recebida e 58 

aprovaram por unanimidade a venda do referido imóvel.  “7 – Assuntos Gerais”. Não foram 59 

discutidos outros assuntos além dos acima mencionados. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 60 

Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 61 

julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa 62 

produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 29 de fevereiro de 2016. 63 
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Presidente do Conselho 
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Conselheiro 
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Conselheiro   
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Secretária  

 

 

 

VALDENRIQUE MENDES DA SILVA 

Conselheiro Suplente no exercício da titularidade 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


