ATA Nº 09/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 29/09/2014
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Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, 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, Francisco José da Costa Britto. O Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de
Santana, não pode comparecer por motivos já informados aos Conselheiros. O seu suplente Sr.
Francisco das Chagas de Sousa foi convocado, porém, por compromissos já firmados
anteriormente, não pôde comparecer à reunião. Após os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente
abordou o item da pauta a ser discutido: “1 – Dívida da Patrocinadora”. Prosseguiu lembrando
que a presente situação é desconfortável para todos os órgãos estatutários da Fundação já que
se aproximam de 08 (oito) parcelas em atraso. Disse que tratou de em encaminhar ofício à
Presidência da Eletrobrás Distribuição Piauí informando da preocupação do Conselho e
solicitando providências a fim de sanar o débito existente. Prosseguiu informando que em
conversa com o Presidente da Patrocinadora, o mesmo reconheceu o débito, informando que
situação financeira da EDPI é bastante delicada e que pretende liquidar o compromisso, porém
está no aguardo de finalização de uma operação financeira junto a Eletrobrás Holding. Dando
continuidade o Sr. Presidente da FACEPI disse que a Patrocinadora solicitou compreensão por
parte do Conselho e aguardar até o final do mês de outubro, com o compromisso de que até a
referida data liquidará o débito. Em decisão conjunta com os demais conselheiros, o Sr.
Presidente do Conselho disse que aguardará até 31/10/2014, porém, será solicitada junto à
Patrocinadora a solicitação formal do prazo juntamente com as devidas justificativas. ”2 –
Apreciação das atas ordinária n° 09/2014 da Diretoria Executiva e ordinária n° 09/2014
do Conselho Fiscal”. Com relação às atas citadas, o Sr. Presidente informou que o assunto de
maior relevância já havia sido discutido na pauta anterior. Na oportunidade, os conselheiros
confirmaram o recebimento da Manifestação do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre
de 2013, ficando decido que a mesma será melhor analisada e na próxima reunião o Conselho
apresentará suas considerações.. 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, 29 de setembro de 2014.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente do Conselho

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária
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