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 ATA Nº 06/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 20/06/2016. 

 
 
 
Aos vinte dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na sede da FACEPI, 1 
situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da 2 
Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos 3 
Conselheiros Titulares: Teônia Almeida do Vale Costa, Antônio Carlos Alves dos Reis, Valdemar 4 
da Silva Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. APRECIOU: 1) Balancete Analítico do Plano BD 5 
(Benefício Definido) abril/2016, Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de 6 
abril/2016, Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de abril/2016 e 7 
Consolidado Administrativo de abril/2016; 2) Despesas Administrativas de abril/2016; 3) Folha de 8 
Pagamento dos empregados da FACEPI de abril/2016; 4) Relatório de Aplicações Geral referente 9 
a abril/2016 e Relatório de Resgates Geral de abril/2016; 5) Ata da Reunião Ordinária N° 05/2016 10 
do Conselho Deliberativo, Ata da Reunião Ordinária N° 05/2016 da Diretoria Executiva; 6) 11 
Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. REGISTROS: a) A Presidente 12 
registrou que todos os Conselheiros Suplentes foram convidados para a reunião estando presente 13 
apenas a Sra. Angélica Morais Martins; b) os presentes registraram o recebimento do Ofício 14 
Circular nº 0019/2016-PRE, de 15/06/2016; c) Sobre a ata da Diretoria Executiva, o Conselheiro 15 
Antonio Carlos registrou que foram válidas as informações prestadas sobre a conta n° 16 
1211020102000 (provisão para credito de liquidação duvidosa), apresentada no balancete da 17 
Fundação, porém solicitou que, além da nota técnica explicativa, que seja apresentado até a 18 
próxima reunião uma planilha contendo os valores com os meses correspondentes aos repasses 19 
não realizados. Ainda de acordo com a análise da ata da reunião ordinária da DEX, o Conselheiro 20 
Antônio Carlos registrou que, pelo disposto, houve uma melhora nos rendimentos da Fundação no 21 
acumulado de abril/2016, porém recomendou que a Diretoria mantenha o controle das aplicações 22 
para que seja mantida a performance apresentada. Quanto ao acompanhamento do orçamento, 23 
também registrado na referida ata, o Conselheiro Antonio Carlos registrou que pelo apresentado, o 24 
custeio já apresenta um déficit e solicitou esclarecimentos por parte da Diretoria quanto as 25 
medidas que serão adotadas para equalizar a situação a fim de que, no final do exercício, o 26 
realizado não ultrapasse o valor orçado; d) Sobre a ata do Conselho Deliberativo o Conselheiro 27 
Valdemar registrou que recomenda ao referido Conselho a revisão da decisão de não representar o 28 
Diretor Adm. e de Benefícios junto à comissão de ética da PREVIC, uma vez que, em seu 29 
entendimento, nenhum diretor deve exercer qualquer função, poder ou autoridade com outra 30 
finalidade que não seja o interesse da Fundação e de seus participantes e assistidos, bem como 31 
envolver-se em atividades particulares que conflitem com o horário de trabalho estabelecido na 32 
Fundação, independentemente de causar prejuízos ou não. Além do mais registrou ainda que corre 33 
no 1° Distrito Policial de Teresina uma denúncia de apuração de responsabilidade em decorrência 34 
de violação de urnas eleitorais, tendo o referido Diretor como responsável principal por exercer o 35 
cargo de Presidente da Comissão Eleitoral das eleições do Sindicato dos Trabalhadores nas 36 
Indústrias Urbanas do Estado do Piauí – SINTEPI; e) O Conselheiro Valdemar registrou que 37 
insiste na necessidade da visita de um membro do Conselho Fiscal acompanhado de um técnico no 38 
prédio da FACEPI situado na cidade de São Paulo, a fim de que seja feita uma avaliação do 39 
serviço de reforma realizado no referido imóvel. Registrou ainda que caso a solicitação não seja 40 
atendida, o assunto poderá ser objeto de denúncia junto à Superintendência Nacional de 41 
Previdência Complementar – PREVIC. f) O Conselheiro Valdemar registrou ainda quanto aos 42 
treinamentos, disse que não vem sendo cumprido o Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados 43 
da Eletrobras, que prevê o treinamento para os órgãos estatutários da Fundação; g) os presentes 44 
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registraram que, quanto as despesas administrativas, folha de pagamento dos empregados, não 45 
observaram alterações de grande relevância das quais fossem necessárias maiores discussões; h) 46 
Quanto as Aplicações e Resgate, o Conselheiro Antonio Carlos solicitou que, para a próxima 47 
reunião, a planilha encaminhada ao Conselho Fiscal seja melhor esclarecida, contendo 48 
informações quanto aos valores resgatados e quais as despesas que foram cobertas pelos resgates 49 
realizados;  i) Quanto a dívida da Patrocinadora, a Presidente registrou que o Conselho Fiscal 50 
permanecerá acompanhando os pagamentos efetuados. DELIBEROU: a) a aprovação dos 51 
balancetes recebidos, na posição abril/2016.  E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete 52 
horas), a Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente 53 
ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste 54 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 20 de junho de 2016.  55 


