ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
10/01/2020.
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Aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, às 16:00 horas, na sede da
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI,
representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany de
Assunção Alvarenga e Valdemar da Silva Torres. ORDEM DO DIA: I- Orçamento para
o exercício de 2020. II – Composição dos órgãos estatutários da FACEPI. REGISTROS:
I - Orçamento para o exercício de 2020. Após análise do orçamento apresentado, ampla
discussão de vários cenários e diante das considerações feitas pelos conselheiros, foi
aprovado o orçamento para o exercício de 2020. DELIBERAÇÃO: Aprovar o orçamento
da FACEPI, para o exercício/2020, no valor consolidado de R$ 2.524.147,71 (dois
milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e um
centavos), considerando que este valor não contempla eventuais despesas/receita
provenientes do processo de transferência de gestão dos planos para a EQTPREV.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. II - Composição dos órgãos estatutários da
FACEPI. O PRE apresentou, aos demais conselheiros, as cartas renúncias dos
conselheiros Adail Viana de Medeiros Filho e Izabelita de Jesus Carneiro Machado,
respectivamente, titular e suplente, e do Sr. João Antônio Oliveira de Sousa (suplente).
Prosseguiu informando que os mandatos dos conselheiros vinham sendo prorrogados
devido ao processo de transferência de gerenciamento dos planos da FACEPI para a
EQTPREV. DELIBERAÇÃO: Por aprovar renúncia dos conselheiros conforme as
cartas apresentadas. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. Por determinar que a
Secretária de Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião às 17:00 h, autorizando
a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos
e legais efeitos. Teresina, 10 de janeiro de 2020.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro Titular

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro Titular

CONCEIÇÃO DE M PEREIRA SANTANA
Secretária Ad Hoc
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