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ATA Nº 02/2016 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
DA FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
22/08/2016. 

 
 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se extraordinariamente os membros do 2 
Conselho Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelos Conselheiros Titulares: Teônia Almeida do Vale Costa, Antônio Carlos Alves 4 
dos Reis e Valdemar da Silva Torres. APRECIOU: 1) Balancete Analítico do Plano BD 5 
(Benefício Definido) junho/2016, Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de 6 
junho/2016, Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de junho/2016 e 7 
Consolidado Administrativo de junho/2016; 2) Ajustes dos balancetes consolidados - janeiro a 8 
maio de 2016; 3) Despesas Administrativas de junho/2016; 4) Folha de Pagamento dos 9 
empregados da FACEPI de junho/2016; 5) Relatório de Aplicações Geral referente a junho/2016 e 10 
Relatório de Resgates Geral de junho/2016; 6) Ata da Reunião Ordinária N° 07/2016 do Conselho 11 
Deliberativo, Ata da Reunião Ordinária N° 07/2016 da Diretoria Executiva; 7) Planilha atualizada 12 
referente aos débitos da Patrocinadora; 8) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente 13 
ao 2° semestre de 2015. REGISTROS: a) A Presidente do Conselho registrou que, conforme 14 
decidido, os assuntos pautados na reunião anterior, serão objeto de apreciação nesta data; b) A 15 
Presidente do Conselho registrou que todos os Conselheiros Suplentes foram convidados para a 16 
presente reunião; c) a Presidente do Conselho registrou a ausência da Conselheira Lucyana 17 
Nahmias Ferreira que foi justificada devido a compromissos firmados na Patrocinadora e acatada 18 
pelos conselheiros. Na oportunidade, registrou a presença do Conselheiro Suplente Helder Vieira 19 
de Araújo Ribeiro que estava no exercício da titularidade; d) os presentes registraram o 20 
recebimento do Ofício Circular nº 028/2016-PRE, de 19/08/2016; e) Sobre a ata da Diretoria 21 
Executiva, o Conselheiro Antônio Carlos registrou que reitera a necessidade de posicionamento da 22 
DEX quanto as ações que serão empreendidas com relação a conta n° 1211020102000 (provisão 23 
para credito de liquidação duvidosa). Prosseguiu falando sobre a rentabilidade da Fundação e 24 
solicitou que na próxima reunião de Diretoria seja informado se os índices de rentabilidade que 25 
são apresentados mês a mês, pela Diretora Financeira, estão enquadrados nas metas máximas e 26 
mínimas constantes nas Políticas de Investimentos. Ainda sobre a referida Ata, o Conselheiro 27 
Antônio Carlos lembrou que, conforme já apontado nos últimos relatórios de manifestação do 28 
Conselho Fiscal, o acompanhamento dos indicadores de gestão permanecem em desacordo com as 29 
metas definidas no Regulamento do PGA, dessa forma, solicitou que a DEX justifique o ocorrido 30 
e apresente proposta de adequação. Sobre a ata do Conselho Deliberativo, o Conselheiro Antônio 31 
Carlos chamou a atenção para os pontos que atingem diretamente a atuação do Conselho Fiscal. 32 
Disse que concorda com o posicionamento do referido Conselho, já que em alguns atos o 33 
Conselho Fiscal não está observando o Regimento Interno da Fundação e consequentemente 34 
ferindo com os princípios éticos. Disse ainda que o colegiado deverá zelar pela boa convivência 35 
com os demais órgãos estatutários, sempre respeitando o papel e a hierarquia de cada um. A 36 
Presidente do Conselho lembrou que o Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da Fundação e que as 37 
decisões e/ou recomendações elencadas não deverão ser levadas de forma distorcida aos 38 
participantes. O Conselheiro Valdemar manifestou-se informando que todos os seus 39 
posicionamentos são com base no Código de Ética da Fundação. Na oportunidade leu para os 40 
presentes uma manifestação individual sobres os últimos acontecimentos. A seguir transcrevemos 41 
a referida manifestação: MANIFESTAÇÃO DO CONSELHEIRO VALDEMAR (PAUTA)1) Quanto 42 
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a aplicação da Tábua AT-2000 e ainda sobre o registro do conselheiro Danilo de que: “para 43 
qualquer decisão, a Fundação deverá está preparada para eventuais demandas judiciais”, o 44 
conselheiro Valdemar entende que a Fundação com os problemas financeiros  existentes, não está 45 
preparada, pelo menos a curto prazo para a quantidade de demandas judiciais que poderão 46 
surgir, entre Assistidos e Ativos e necessitam de um corpo jurídico competente e providencial 47 
para a defesa desta decisão e/ou deliberação do Conselho Deliberativo, que poderá se 48 
transformar em resultado denominado “efeito dominó”  e desastroso para às finanças da nossa 49 
Fundação e/ou Patrocinadora; é fato que  já se encontra entre os mais renomados juristas de 50 
Teresina, o parecer da própria Assessora Jurídica da FACEPI, cuja conclusão contraria a 51 
decisão  do atual Conselho Deliberativo. Neste sentido, quero crê que o Conselho Deliberativo 52 
num ato de grandeza e sapiência, repense a decisão, não assumindo para si tamanha 53 
responsabilidade de uma decisão já deliberada a 06 (seis) anos, por uma colegiado e assumida 54 
pela Diretoria da Patrocinadora; o exemplo maior da dimensão de responsabilidade, aliada à 55 
complexidade do caso,  é que este assunto vem sendo tratado ao longo desses 06 (seis) anos e 56 
nenhum Conselho Deliberativo anterior aceitou chamar para si esta responsabilidade, a qual 57 
entendo ser de natureza gravíssima; entendo também que esta matéria deva ser objeto de  uma 58 
discussão mais ampla, envolvendo a Direção Superior da Patrocinadora. Esta análise tem caráter 59 
apenas opinativa. 2) Sobre a decisão do Conselho Deliberativo em não representar o Diretor de 60 
Administração e Benefício da FACEPI, Sr. Amadeu da Silva Barros junto à Comissão de Ética da 61 
PREVIC, por a prática de ato irregular, ferindo frontalmente o Código de Conduta e Ética dos 62 
Dirigentes da FACEPI, uma vez que o mesmo assumiu a Presidência da Comissão Eleitoral do 63 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI, por vários 64 
meses, sem comunicar ao Conselho Deliberativo e isso se caracteriza em prejuízo ético para a 65 
fundação;  pelo motivo de assumir a Presidência da Comissão Eleitoral, o referido Diretor 66 
responde à denúncia de  violação de Urnas Eleitorais no 1º Distrito Policial de Teresina, através 67 
do  BO(Boletim de Ocorrência) nº 100101003162/2016-81 e na 3ª (terceira) vara do Tribunal 68 
Regional do Trabalho de Teresina, através do processo eletrônico nº RTOrd-0001656-69 
87.2016.5.22.0003, pelo mesmo motivo, e isso também se caracteriza em prejuízos éticos 70 
comprometendo a FACEPI. Sobre esta questão e no foro do Conselho Deliberativo da FACEPI, o 71 
Conselheiro Valdemar encerra definitivamente o assunto, salvo outro entendimento. Por fim este 72 
conselheiro utilizará os meios legais para fazer valer a ética e o bom senso na condução do 73 
destino da nossa Fundação.  3) Sobre o registro do Conselho Deliberativo de que “a questão do 74 
imóvel da FACEPI, situada na cidade de São Paulo, encontra-se resolvida em definitivo, não 75 
cabendo mais questionamentos isolados”, o conselheiro Valdemar lamenta o uso da frase: 76 
“resolvida em definitivo, não cabendo mais questionamentos isolados”; Este Conselheiro Lembra 77 
aos senhores conselheiros que frases impensadas devem ser evitadas;  neste contexto, registra o 78 
Conselheiro que vivemos num país democrático, onde as Instituições e o  direito de qualquer 79 
cidadão, ao contraditório funcionam plenamente; lembra ainda o Conselheiro que pelos nossos 80 
atos,  responderemos  civil e criminalmente, se for o caso, por 5 (cinco) anos após o 81 
encerramento de nossos mandatos; assim sendo, reitera a necessidade urgente do pleito 82 
solicitado, que justifique os valores pagos pela Fundação, já que os mesmos sofreram majoração 83 
durante a execução dos serviços. 4) No tocante ao registro do Conselho Deliberativo de que “os 84 
assuntos inerentes ao Acordo Coletivo dos Empregados da Eletrobras, não são objeto de 85 
discussão do Conselho Deliberativo da FACEPI”,  o Conselheiro Valdemar registra que em 86 
nenhum momento se referiu a integra do Acordo Coletivo de Trabalho, e sim  a Cláusula 87 
Terceira, Parágrafo Primeiro, que trata exclusivamente de treinamento de  Diretores, 88 
Conselheiros e Respectivos Suplentes da FACEPI, e isso significa aporte de recursos financeiros; 89 
se este assunto não é de competência do Conselho Deliberativo da FACEPI,  permitam-me a 90 
pergunta: de quem é a competência? 5) Registro do Presidente do Conselho Deliberativo de que 91 
“não cabe ao Conselho Fiscal fazer recomendações ao Conselho Deliberativo, tampouco emitir 92 
críticas públicas aos outros órgãos colegiados da FACEPI em fóruns alheios aos da própria 93 
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TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA 

Presidente do Conselho 
 
 

 
ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS 

Conselheiro Titular 
 

VALDEMAR DA SILVA TORRES 
Conselheiro Titular 

 

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO 
Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade 

 
     CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 

        Secretária 

Fundação, fazendo referência, inclusive, aos dispositivos constantes no Código de Conduta e 94 
Ética dos Dirigentes, precisamente no capítulo IV, itens VII e XIV”. O Conselheiro Valdemar 95 
registra que não tem conhecimento de membro do Conselho Fiscal emitir críticas públicas a 96 
outros órgãos colegiados da FACEPI em fóruns alheios aos da própria Fundação; por fim 97 
entende o conselheiro Valdemar, que o limite de discussão, se necessário for, dos assuntos 98 
ligados à FACEPI promovido por seus órgãos colegiados e/ou Patrocinadora, é na própria  99 
FACEPI; no âmbito da Patrocinadora em todo o território Piauiense onde existam assistidos ou 100 
participantes da Fundação e também nas Instituições de Fiscalização Competentes do Brasil. O 101 
Conselheiro Valdemar lembra ainda aos membros do Conselho Deliberativo que é papel do 102 
Conselho Fiscal exercer a função permanente de controlar e fiscalizar os atos e operações de 103 
gestão da FACEPI, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo órgão regulador e fiscalizador das 104 
entidades de previdência privada, e por auditores independentes, na forma estabelecida em lei”.    105 
f) Quanto as despesas administrativas, o Conselheiro Antônio Carlos registrou que desde o início 106 
do exercício o valor realizado das despesas está sempre acima do valor orçado. Dessa forma 107 
ratifica a recomendação do Conselho Fiscal para que a DEX tenha maior atenção no 108 
acompanhamento das despesas. Ainda sobre o assunto, solicitou que até a próxima reunião do 109 
Conselho Fiscal, a DEX elabore uma proposta de enquadramento das despesas de acordo com o 110 
orçamento aprovado para o exercício de 2016; g) Quanto as Aplicações e Resgate, os 111 
Conselheiros registraram o recebimento da Planilha de acompanhamento;  h) Quanto a dívida da 112 
Patrocinadora, o Conselheiro Antônio Carlos recomendou que, quando do atraso das parcelas, 113 
deverá ocorrer a execução imediata da dívida e solicitou que a DEX apresente quais ações estão 114 
sendo empreendidas para que não haja descumprimento do acordo firmado. O Conselheiro 115 
Valdemar citou a clausula sétima e respectivos parágrafos  do Contrato N° 087/97-PCJ (Contrato 116 
de Confissão e Parcelamento de Dívida) e disse não entender porque Diretoria Financeira não 117 
utiliza a referida cláusula para reaver o valor da dívida. Dessa forma solicitou da DEX um 118 
relatório que justifique o não atendimento da cláusula citada. i) Quanto ao Relatório de 119 
Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2° semestre de 2015, a Presidente do Conselho 120 
registrou que o referido relatório já foi devidamente concluído e encaminhado ao Conselho 121 
Deliberativo. DELIBEROU: a) a aprovação dos balancetes recebidos, na posição junho/2016; b) 122 
a aprovação dos ajustes nos balancetes consolidados de janeiro a maio de 2016, de acordo com a 123 
determinação do órgão fiscalizador. E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), a Sra. 124 
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após 125 
lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 126 
possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de agosto de 2016.  127 


