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ATA Nº 03/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA 

DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 12/03/2015. 

 

 

 

Aos doze dias do mês de março do ano dois mil e quinze, às 10:00 horas, na sede da FACEPI, 1 

situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da 2 

Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Sra. Teônia Almeida do 3 

Vale Costa, presentes os Srs. Valdemar da Silva Torres (eleito titular para o Conselho Fiscal) 4 

Waldinar Leal Serra e Silva (eleito suplente para o Conselho Fiscal), Antonio Carlos Alves dos 5 

Reis (indicado titular para o Conselho Fiscal) e Angélica Morais Martins (indicada suplente para o 6 

Conselho Fiscal). Presentes ainda os Srs. Damião Ferreira dos Santos e Luiz Gomes de Sousa 7 

Neto. Após os cumprimentos iniciais a Sra. Teônia agradeceu a presença de todos informando que 8 

a presente reunião tem como pauta a apresentação dos novos membros eleitos e indicados que 9 

passarão a compor o Conselho Fiscal. Na oportunidade o Sr. Damião deu as boas vindas aos novos 10 

membros, fez um breve discurso agradecendo os 04 (quatro) anos de mandato e colocando-se à 11 

disposição para o que for necessário. O Sr. Luiz Neto ressaltou os desafios de ser conselheiro 12 

fiscal e deu boas vindas a todos. A Sra. Teônia lembrou que ser membro do Conselho Fiscal é uma 13 

tarefa árdua e repassou aos novos membros informações quanto aos procedimentos das reuniões 14 

mensais do Conselho. O Conselheiro Antônio Carlos disse que se ver preparado para o novo 15 

desafio tendo em vista sua formação e experiência. Disse que enquanto conselheiro será pautado 16 

pelas normas vigentes sempre buscando zelar pelos interesses da Fundação. O Conselheiro 17 

Valdemar agradeceu a confiança e disse que buscará cumprir com todas as suas obrigações junto 18 

aos demais órgãos estatutários da Fundação. A Sra. Teônia disse que para a próxima reunião o 19 

Conselho Fiscal retomará a apreciação dos documentos analisados mensalmente. E nada mais 20 

havendo a tratar, o Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que 21 

após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para 22 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 12 de março de 2015.  23 


