ATA Nº 05/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 18/05/2015.
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Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede da FACEPI,
situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do Conselho
Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Antônio Carlos Alves dos
Reis, Valdemar da Silva Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros Suplentes foram
convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os cumprimentos iniciais os
Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 012/2015-PRE, de 11/05/2015,
encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
Definido) de março/2015; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de
março/2015; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de março/2015;
Consolidado Administrativo de março/2015; Despesas Administrativas de março/2015; Folha de
Pagamento dos empregados da FACEPI de março/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a
março/2015; Relatório de Resgates Geral de março/2015; Ata da Reunião Ordinária N° 04/2015
do Conselho Deliberativo; Ata da Reunião Ordinária N° 04/2015 da Diretoria Executiva; e
Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Dando continuidade os conselheiros
inicialmente fizeram a análise dos balancetes referentes ao mês de março de 2015, porém não
constaram irregularidades. Sobre as despesas administrativas, não foram verificadas alterações de
grande relevância. A Sra. Teônia destacou quanto a dívida da Patrocinadora, disse que a situação
está cada vez mais preocupante. Prosseguiu dizendo que teve conhecimento da carta elaborada
pelo Conselho Deliberativo informando que no prazo de 15 (quinze) dias, não sendo solucionado
o problema, serão adotadas as providências de registro junto à PREVIC, bem como as medidas
judiciais cabíveis. O Conselheiro Antônio Carlos disse ser bastante pertinente a carta elaborada
pelo Conselho e que como forma de controle interno, sugere a imediata elaboração de um
cronograma de pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim de que o valor legalmente
permitido não seja ultrapassado. Os demais conselheiros concordaram com a sugestão apontada.
Analisando a planilha de rentabilidade dos fundos da Fundação, o Conselheiro Antônio Carlos
chamou atenção aos valores que estão bem abaixo da meta atuarial. Disse que a situação não deixa
de ser preocupante e solicitou da DEX explicações quanto a possibilidade da meta ser atingida
ainda no corrente ano, quais as expectativas e como se explica a baixas nos valores. Os
conselheiros concordaram com a solicitação apresentada. A Sra. Presidente solicitou que
mensalmente a planilha de rentabilidade seja acompanhada de explicações da Diretoria Financeira.
Dando continuidade, o Conselheiro Antônio Carlos destacou sobre a criação do novo Plano. Disse
que as informações ainda não são suficientes e que permanecerá no aguardo dos esclarecimentos
da empresa contratada para a execução do serviço. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente
do Conselho deu por encerrada a reunião, 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, 18 de maio de 2015.

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho

ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro

LUCYANA NAHMIAS FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária
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