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ATA Nº 11/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
30/11/2017. 

 
 
 
 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, 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 da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, 3 
representado pelos senhores Danilo de Sousa Silva, Paulo Ernany de Assunção 4 
Alvarenga, Adail Viana de Medeiros Filho e pela Sra. Teônia Almeida do Vale Costa. 5 
Justificada a ausência do Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida e Carlos Alberto de 6 
Miranda. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro. I –Ata nº 10/2017 da reunião 7 
ordinária da Diretoria Executiva. II – Ata da reunião nº 03/2017 do Comitê de 8 
Investimentos.  2) Assuntos para deliberação: I- Contratação de prestador de serviço – 9 
Consultoria Financeira e de Investimentos. II – Procedimento de contratação e gestão 10 
de contratos da FACEPI. III – Contratação de prestador de serviço – Auditores 11 
Independentes. REGISTROS: I – Após apreciação da Ata ordinária nº 10/2017 da 12 
Diretoria Executiva, o conselheiro Adail manifestou-se contrário a decisão da Diretoria, 13 
no que se refere ao desconto em folha de pagamento de honorários advocatícios 14 
solicitado pelo escritório Labore Advocacia, patrono da ação Nº 0005588-15 
85.2017.8.18.0140 (risco iminente), prosseguiu informando que não há nenhuma 16 
previsão legal de descontos em folha de pagamentos de contratos de qualquer prestação 17 
de serviços firmados entre particulares, que para tal é necessário convênio específico 18 
entre o órgão pagador (FACEPI) e órgão prestador de serviço. Os demais conselheiros 19 
compartilharam do mesmo entendimento do Sr. Adail. Foi solicitado ainda informações 20 
mais detalhadas sobre o referido processo, como também sobre o processo nº 0021550-21 
85.2016.8.18.0140 que trata da alteração da tábua AT-83 para AT-2000.  II - Ata da 22 
reunião nº 03/2017 do Comitê de Investimentos. Apreciaram a referida ata, porém não 23 
foram feitas observações para registro. DELIBERAÇÃO: I) Contratação de 24 
prestador de serviço – Consultoria Financeira e de Investimentos. Os conselheiros 25 
analisaram as propostas e diante das justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva 26 
através da ata nº 10/2017 bem como as Nota Técnica DAF 01/2017, concordaram com a 27 
contratação da empresa I9 ADVISORY.  DECISÃO: Contratação aprovada por 28 
unanimidade. II – Procedimento de contratação e gestão de contratos da FACEPI.  29 
Sobre a matéria, após revisão pela consultoria jurídica e análise do DE/PARA, o 30 
Conselho Deliberativo concordou com a proposta recebidas com as seguintes ressalvas: 31 
a) alteração do item 7.2.1 “estar respondendo ou ter respondido a processos 32 
administrativos disciplinares” para “estar respondendo ou ter respondido a processos 33 
administrativos disciplinares com resultado de punição”; b) Inclusão do texto “para 34 
contratação cuja justificativa não seja econômica e sim técnica, em especial quanto aos 35 
valores da pesquisa de preço evidenciarem que a contratação será mais onerosa para a 36 
Fundação, deverá ser ratificado pelo Conselho Deliberativo”.   . DECISÃO: Aprovada 37 
por unanimidade. III – Contratação de prestador de serviço – Auditores 38 
Independentes. O PRE informou aos conselheiros a necessidade de apreciação extra 39 
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pauta da seleção de prestador de serviço para realização de auditoria contábil. Os 40 
demais conselheiros concordaram e examinaram o processo para contratação. Foi 41 
solicitado a presença do sr. Bruno, gestor do contrato, que respondeu os 42 
questionamentos sobre a execução dos serviços, cumprimento de prazos e se a empresa 43 
atual atendeu as necessidades da FACEPI. Após explicações e análise das propostas 44 
recebidas, os conselheiros manifestaram pela contratação da PHF Auditores 45 
Independentes DECISÃO: Aprovada por unanimidade.  IV –  Desconto em folha de 46 
pagamento de honorários advocatícios solicitado pelo escritório Labore Advocacia. 47 
Considerando justificativa apresentada acima, o conselho determinou que não seja 48 
realizado nenhum desconto nos benefícios dos participantes referente a prestação dos 49 
serviços jurídicos do Escritório Pro Labore Advocacia. DECISÃO: Aprovada por 50 
unanimidade. V- Por determinar que a Secretária de Governança adote as providências, 51 
assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E 52 
nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a 53 
reunião às 16:30h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 54 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 55 
possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de novembro de 2017. 56 

  
 

DANILO DE SOUZA SILVA 
Presidente do Conselho em exercício 

 
PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 

Conselheiro Titular  
 

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO 
Conselheiro Titular  

 
MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 

SECRETÁRIA 
 

 
TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA 

Conselheira Suplente  

 


