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ATA Nº 09/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
27/09/2018. 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às 16:00 horas, na 1 
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, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany 4 
de Assunção Alvarenga, Adail Viana de Medeiros Filho e Valdemar da Silva Torres. 5 
Registrou ainda que até a presente data, não recebeu as atas do Conselho Fiscal e da 6 
Diretoria Executiva, para apreciação. ORDEM DO DIA: I – Política de recadastramento 7 
da FACEPI; II – Comitê de Ética - status dos trabalhos.  III – Contrato FIREMAN – 8 
revisão do PCCS. REGISTROS: I - Política de recadastramento da FACEPI, o 9 
conselho deliberativo analisou a Política de Recadastramento apresentada pela Diretoria 10 
Executiva, que após discussão foi aprovada com as seguintes ressalvas: a) item 3 – o 11 
recadastramento deverá ser realizado até no último dia do mês de aniversário do 12 
participante (assistido e pensionista). b) o prazo para a suspensão do benefício será de 30 13 
dias após o prazo limite determinado. c) referente ao item 3alínea b terá a seguinte redação 14 
“no caso de suspensão do benefício complementar, deverá ser encaminhado ao setor 15 
financeiro o relatório contendo a relação de participantes a ser retirado do arquivo de 16 
pagamento da folha enviada aos bancos. O pagamento será efetivado através de 17 
transferência bancária pela própria FACEPI, após realização do recadastramento”. d) 18 
no item 3.1 elaborar, disponibilizar no site e encaminhar cartilha contendo informativo 19 
definitivo. e) Alterar item 5 incluindo a confecção da cartilha. DELIBERAÇÃO: Por 20 
aprovar a Política de Recadastramento da FACEPI. DECISÃO: Aprovada por 21 
unanimidade. II – Comitê de Ética - status dos trabalhos. O PRE informou que haverá 22 
reunião do referido comitê dia 28/09/2018 e que aguarda conclusão dos Processos 23 
Administrativos instaurados.  III – Contrato FIREMAN – revisão do PCCS. 24 
Considerando que este conselho tomou conhecimento do pagamento da primeira parcela 25 
do contrato somente após a reunião, que o início dos trabalhos estava agendado para o dia 26 
01/10/2018, o PRE propõe a este Conselho revogar a decisão registrada na ata nº 08/2018, 27 
ratificar a contratação deste prestador de serviços. DELIBERAÇÃO: Por revogar a 28 
decisão registrada na ata da reunião ordinária nº 08/2018. DECISÃO:  Aprovado por 29 
unanimidade.  Por determinar que a Secretária de Governança adote as providências, 30 
assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada 31 
mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião 32 
às 16:30h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 33 
assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir 34 
seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 27 de setembro de 2018.  35 
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