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ATA Nº 02/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
24/02/2017. 

 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às 14:30 horas, 1 
na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos Conselheiros Titulares: Carlos Eduardo 4 
Soares de Almeida, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Valdenrique Mendes da 5 
Silva. REGISTROU: I – Que todos os conselheiros suplentes foram convidados para a 6 
reunião, estando presente o Sr. Danilo de Sousa Silva. II – Que em razão do processo 7 
eleitoral ter iniciado em fevereiro/2017, houve a prorrogação do mandato do Diretor e 8 
Conselheiros que terão seus mandatos expirados, respectivamente, em 20/02/2017 e 9 
11/03/2017, até a conclusão do processo eleitoral, novas indicações e efetiva posse dos 10 
eleitos e indicados. III – Que em razão do não recebimento da ata da última reunião da 11 
Diretoria Executiva, reiteram as determinações registradas na ata n° 01/2017 do 12 
Conselho Deliberativo. IV – Que o Conselho Fiscal havia solicitado a manifestação do 13 
Conselho Deliberativo com relação a não aplicação de promoções aos empregados da 14 
FACEPI, conforme o Plano de Cargo Carreiras e Salários. V – Que foi apreciada a 15 
documentação referente a renovação do contrato com a empresa SEREL. VI – O 16 
recebimento da CT PRG-001/2017, de 02 de março de 2017, que trata da atualização 17 
monetária dos honorários dos Dirigentes da FACEPI em 27,42%.  DELIBEROU: I – 18 
Por determinar que a Diretoria Executiva apresente impacto financeiro com a aplicação 19 
das promoções solicitadas pelos empregados em 2016, a previsão orçamentária que trata 20 
da matéria, para o exercício de 2017, o levantamento do impacto das possíveis 21 
promoções e/ou progressões salariais e quantos poderão adquirir os referidos benefícios 22 
no presente exercício; II – Por determinar que os gestores dos contratos da FACEPI não 23 
efetue a contratação de prestadores de serviços com pouca cotação de preços, devendo 24 
ter, no mínimo, três propostas recebidas. III – Por adiar a decisão sobre a atualização 25 
monetária dos honorários dos Dirigentes da FACEPI uma vez que a Diretoria vem 26 
apresentando dificuldades de cumprimento do orçamento previsto para cada exercício, o 27 
que justifica a não aplicação do Plano de Cargos e o não pagamento de honorários aos 28 
Conselheiros. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu 29 
por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 30 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 31 
possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 24 de fevereiro de 2017.  32 
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