ATA N" 10/2013DA REL]NIÃOORDINÁRIA DO
CONSELHOËISCAL DA FL]NDAÇÃO CEPISA
FACEPI,
DE SEGURIDADE SOCIAL '
REALIZADANO DIA 15/10/2013.

I
Aos qúnze diasdo mêsde outubrodo anodoismiÌ e treze,às 09:00horas'na sededa FACEPI'
os membrosdo ConselhoFiscalda
ordinariamente
2 situadïà Rua SantaLuzia,910/5,reuniram-se
do ConselhoSr'
pelo Presidente
Social FACEPI.Convocados
ã er.à"çao CSpISAde Seguridade
Luiz Gomesde Sousa
os Conselheiros
alémdo Presidente,
4 Damiío FerreiradosSantos,presentes
5NetocTeôrriaAlrlreidadoValcCosta.AConselhei€LucyanaNahrniasFerreirajustjficous
jnadiáveisna patrocinadora.
Dessaformal-oi
ao sr. presidentedevidoa compromissos
ã a.rsência
presente
na
reuniãoApós
o Sr. HeiderVieira de AraujoRibeiro,suplente,que sefez
7 convoca<lo
8oscumpdmentosiniciais,oscolrselh€ircsconfirmalamorccebimentodooÍïcioCircularn.
9 028/201:-PRE,de 10/10/2013,encaminhardocópias dos seguintesdocumentos:BaÌancete
BalanceteAnâlíticodo PlanoCV
10 Anaìíticodo úano BD (BenefícioDefinido)de agosto/2013;
BalanceteAnalítico do PGA (Plano dc Gcstão
(ContdbuiçãoVâÌiável) de agosto/2O13;
l1
Àa-inirt utiuu) ConsoíidadoÃd-ini.t utiro de agosto/2g13;DespesasAdministrativasde
ii
Relatóriode
da FACEPIde agosto/2013;
Éolha de Pagamentodos empregados
13 agosto/2013;
Ata da
ReÌató o de ResgatesGerâl de agosto/2013;
14 .tllicaçoes beral referentãagosto/2013;
15 RèunìãoOrdináriaN. 09/2013da DiretoriaExecutiva;Ata da ReuniãoOrdináriaN' 08/2013do
Dando
16 ConselhoDeÌiberativoe Planilha atualizadarefercnteaos débitos da Patrocinadora.
tinh.rmalgumalessalvaa fazer
presentes
indagouseos conselheifos
o sr. Presidente
17 continuidade
em relaçãoao mês
que
analisados
se
Lúz Neto disse
18 com relaçãoaosbalancet€sO Conselheiro
19 anterior,não verificou neúuma âlteraçãorelevante,portanto,estão em conformidadeOs
concoÍdaramcom o Conselheiro Com relação às despesasadminisÍativasos
20 prcsentes
'Conselheiros
obseNaramque houve uma reduçãocom relaçãoaos custos'porém,sem grande
21
do
Lúz Neto lembrouquoestána épocada elaboração
o Conselheiro
Na oportrÌniclar1e,
22 relevância.
para
o
pata1014.Dissequetodae qualquerinformaçãobemcomoos possíveisgastos
23 oryamento
e
para
monitoramento
Fiscal
Conselho
pleviamente
ao
24 próximoano,deverãoser comunicados
contatos
da maiéda.o conselheiroLuiz Neto soljcitouaindaa relaçãodos
25 acompanhamento
26 vigenìesna Fundaçãocontendopreços,prazose valìdadedosmesmosCom relaçãoà análiseda
O Sr'
de maiorrelevância.
alguDsâssuntos
destacaram
2.7 Aã da DiretoÍiaExecutivaos conselheircs
o
1àlousobrco problemado riscoiminentee dissequea atuâlsituâçãoé preocupante.
2g Presidentc
para
preparada
as
que
esteja
Luiz Netolembrouqueé de sumaimportância a FACEPI
29 Conselheiro
quantoàs correçõesda reseNamatemáticados 102 (centoe dois) paÍticipantes
30 consequências
ainda
no riscoiminente.DarÌclocontinüdade,lembrouquca dívidada Patrocinadora
considerados
3l
qÌrestão
quanto
dos
à
32 preocupaos ConselheirosSoÌicitouainda que â Diretoriafique atenta
33 imóveis da Fundação.O Sr. Presidentelembrouque outro assuntodiscutidona referidareuniãofoi
de
34 com reÌaçãoao quâdrofuncionalda FACEPI.Disseque em suaopiniãose há possibilidade
pela
aprcsentada
quea Diretoriao façaconformea necessidade
de novosempfegados
35 contrataçâo
que
os
obsenr'aram
36 Fundação.Com relaçãoà ata do ConselhoDeliberativo,os ConseÌheiros
37 assuntásde maior reìevânciajá haviarnsido discutidos.Dandocontinuidadeo Sr. PÌ€sidente
dâ FundaçãoLembrouque analisáìosé
com relaçãoaosrendimentos
pteocupação
38 demonstrou
Luiz Neto lembrouda vindadaBB
em baixa.O Conselheiros
39 Íotávelqueosmesmospelmanecem
pam
dos rcsultadosdo 1"
a
apresentação
40 DTVM, um dos gestorèsdos reculsosda Fundação,
Dìsse ser de suma impofiânciaa vinda dos gestorese soÌicitouque a DEX
41 semestrg/2ol3,

42
44

havendoa tratal, o Sr' Presidentedo
permaneça
'Cons"lho com prática semprc que possÍvel E nadarÌìais
de.tpoieo"enada arerurião,autorizandoa la!Íatua da presenteata,queapóslida e achada
e por mim, Secret'íriadesteevento,paraqüepossaproduzir
pelosConselheiros
conforme,vai assinada
15deoutuhode2011.
e iegaisefeitos.Teresina,
seusjurídicos
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