ATA Nº 02/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO
DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/02/2015.
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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
Presidente do Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes os Conselheiros
Amadeu da Silva Barros e Francisco José da Costa Britto. O Conselheiro Ernani Resende
Monteiro de Santana justificou sua ausência ao Sr. Presidente e seu suplente Sr. Francisco das
Chagas de Sousa foi convocado porém não pôde comparecer à reunião. Após os cumprimentos
iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 – Apreciação das atas ordinária
n° 02/2014 da Diretoria Executiva e Ordinária n° 02/2014 do Conselho Fiscal”. O Sr.
Presidente lembrou que em reunião ordinária da Diretoria Executiva, os Diretores haviam
discutido sobre o imóvel da Fundação situado na Rua Firmino Pires e solicitado do Conselho
Deliberativo a decisão final quando a venda ou aluguel do referido imóvel. Na oportunidade
lembrou que para qualquer decisão o Conselho necessitava de um estudo, dessa forma recebeu da
DEX um comparativo entre venda e aluguel elaborado pela empresa Risk Office. Disse que de
acordo com o apresentado é mais vantajoso para a Fundação a venda do imóvel. Os presentes
concordaram com a posição do Sr. Presidente. Assim, respaldados no estudo comparativo
apresentado pela DEX, o Conselho Deliberativo foi favorável à venda do imóvel da Firmino
Pires. Ainda sobre a apreciação das atas, o Sr. Presidente ressaltou sobre o novo Plano de
Contribuição Variável e solicitou que o Conselho Deliberativo tenha conhecimento de todas as
tratativas. Sobre a ata do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente disse que aguardará o envio da
manifestação semestral e farão o possível para se posicionar na próxima reunião. “2 – Débitos da
Patrocinadora”. O Sr. Presidente disse que apesar da melhora apresentada a Patrocinadora
permanece com atrasos nas parcelas dos contratos. Dessa forma solicitou que a DEX seja mais
incisiva nas cobranças afim de que as parcelas não ultrapassem o legalmente permitido. E nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de fevereiro
de 2015.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Conselheiro

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária
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