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ATA Nº 01/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 29/01/2016. 

 

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da 1 

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

Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo Sr. 3 

Danilo de Sousa e Silva, suplente do Presidente do Conselho, que justificou sua ausência devido 4 

a compromissos inadiáveis na Patrocinadora. Presentes os Conselheiros Ernani Rezende 5 

Monteiro de Santana e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. Os conselheiros suplentes foram 6 

convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os cumprimentos iniciais, 7 

foi abordado o primeiro item da pauta: “1 – Apresentação do Diretor Presidente da FACEPI 8 

sobre o andamento da ação judicial de cobrança junto a ED PI”. Para maiores 9 

esclarecimentos sobre a matéria, foi solicitada a presença do Sr. Robert Cavalcante, Diretor 10 

Presidente da FACEPI. Indagado pelo Sr. Danilo, o Sr. Presidente da FACEPI informou que após 11 

a citação da Patrocinadora para efetuar o pagamento, a mesma apresentou à justiça a relação de 12 

bens à penhora. Na oportunidade ressaltou novamente que a penalidade imposta pelo juízo não é 13 

interessante para a Fundação, e que a intenção é reverter a pena em confisco de recursos. O Sr. 14 

Danilo sugeriu formalizar o interesse da Fundação junto a advogada que acompanha o processo. 15 

Dando continuidade, indagou se está sendo feita alguma gestão quanto as demais parcelas que 16 

também estão em atraso. O Sr. Presidente da FACEPI informou que até a presente data a dívida 17 

está em R$ 24.914.476,52 e que as cobranças permanecem. Lembrou que a situação já é do 18 

conhecimento da PREVIC e que aguarda uma posição do órgão fiscalizador. Os presentes 19 

agradeceram a presença do Presidente da FACEPI. “2 – Explanação do Presidente do 20 

Conselho Deliberativo em exercício, sobre a aprovação da revisão do Estatuto Social da 21 
FACEPI”.  O Sr. Danilo disse que teve conhecimento que nos próximos dias o Diretor de Gestão 22 

da Eletrobrás Distribuição Piauí estará em Teresina e que será feito o possível para analisar o 23 

referido Estatuto junto ao Diretor. Disse que na próxima reunião o assunto será retomado. “3 – 24 

Explanação da Política de Contratações e Gestão de Contratos da FACEPI”. O Sr. Danilo 25 

lembrou que conforme comprometimento do Presidente do Conselho, o mesmo concluiu algumas 26 

alterações que haviam propostas. Disse que o documento alterado deverá ser de conhecimento 27 

dos demais conselheiros e apreciado pela DEX. “4 – Assuntos Gerais”. O Conselheiro Paulo 28 

Ernany lembrou que ainda se encontra pendente a implantação do novo Plano de Contribuição 29 

Variável e solicitou que para a próxima reunião sejam prestadas as devidas informações já que o 30 

assunto é de grande importância e urgência para a Fundação. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 31 

Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 32 

julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa 33 

produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 29 de janeiro de 2016. 34 
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