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ATA Nº 11/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 28/11/2014 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da 1 

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

Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo Presidente do 3 

Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes os Conselheiros Amadeu da 4 

Silva Barros e Francisco José da Costa Britto. O Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de 5 

Santana, não pode comparecer por problemas de saúde. O seu suplente Sr. Francisco das Chagas 6 

de Sousa foi convocado porém não pode comparecer por compromissos já firmados. Após os 7 

cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o item da pauta a ser discutido: “1 – CT-DG-8 

015/2014, 10/11/2014 - Manutenção do Mandado de Diretor Presidente”. O Sr. Presidente 9 

informou que recebeu a referida Carta comunicando da decisão da Patrocinadora na 10 

permanência do Sr. Robert Cavalcante como Diretor Presidente da FACEPI, mesmo com sua 11 

adesão ao PID. Disse que a condição de permanência são as mesmas garantidas aos demais 12 

Diretores. Assim não houve objeção por parte de nenhum dos conselheiros ficando portanto 13 

decidida a permanência do Diretor até o final do seu mandato. “2 – Eleições para Diretor de 14 

Benefícios e Conselheiros”. O Sr. Presidente informou que teve conhecimento apenas de que o 15 

processo ainda está em andamento e disse que aguarda maiores informações sobre o assunto, 16 

tendo em vista que os mandato dos conselheiros e Diretor de Benefícios será encerrado no 17 

início do ano que se aproxima. “3 – Dívida da Patrocinadora”. Para maiores esclarecimentos 18 

sobre o assunto, os conselheiros solicitaram a presença a Sra. Diretora Financeira da FACEPI. 19 

Indagada pelos presentes, a Sra. Diretora Financeira disse que conforme já informado em 20 

reunião da DEX, participou de um evento em Brasília junto com o Diretor Presidente e na 21 

ocasião, tiveram uma conversa com o Presidente e o Diretor Financeiro da Eletrobrás 22 

Distribuição Piauí. Disse que dentre outros assuntos foi discutido sobre a dívida da 23 

Patrocinadora e informado que já existe o recurso, porém restam apenas alguns trâmites legais 24 

para que seja repassado à Patrocinadora. A Sra. Diretora Financeira disse ainda que com essas 25 

novas informações ver o interesse da Patrocinadora em equacionar a dívida, porém não a fez 26 

devido aos problemas que vem enfrentando. Diante das considerações apresentadas o Conselho 27 

Deliberativo resolveu aguardar por mais uma semana e caso haja o pagamento da dívida o 28 

conselho deverá adotar as providências cabíveis. “4 – Apreciação da ata da reunião 29 

ordinária do Conselho Fiscal”.  Os presentes confirmaram o recebimento da ata citada e 30 

constataram que os assuntos de maior relevância já haviam sido discutidos.  E nada mais 31 

havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 32 

presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos 33 

Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 28 de novembro 34 

de 2014. 35 

 
ROBERT ROSA DA SILVA 

Presidente do Conselho 

AMADEU DA SILVA BARROS 

Conselheiro  
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Conselheiro  
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