ATA
Nº
03/2014
DA
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 15/07/2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Aos quinze dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze, às quinze horas, na sede da FACEPI,
situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria
Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins
Cavalcante – Presidente e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora
Financeira. O Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de Benefícios,
estava ausente por motivo de compensação de dias trabalhados na justiça eleitoral. Após os
cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o assunto da pauta: “ Imóvel situado na Av.
João XXII – Contrato de locação comercial”. Prosseguiu informando que conforme já
registrado em atas anteriores o imóvel da FACEPI situado na Av. João XXIII possui novo
inquilino. Disse que o assunto veio à pauta para informar que o atual inquilino encaminhou à
Fundação uma carta comunicando que está impossibilitado de exercer o direito ao
aproveitamento do imóvel por ausência do “habite-se” e pela inexistência da Certidão de
Regularidade junto ao Corpo de Bombeiros. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se
informando que já ocorreram 02 (duas) reuniões com o referido inquilino para tratar sobre o
assunto. Disse que nas reuniões ficou acertado que seria encaminhado à Fundação o
levantamento dos problemas verificados no imóvel, o detalhamento dos custos e as possíveis
soluções, fato este que não ocorreu. O Sr. Presidente disse que a carta do inquilino será
respondida dentro do prazo solicitado, porém, com as considerações aqui registradas. Disse ainda
que será informando que a DEX estará disponível para quaisquer esclarecimentos que forem
julgados necessários. 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 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
Teresina, 15 de julho de 2014.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária
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