ATA Nº 06/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 25/06/2018.
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Aos vinte e cinco dias mês de junho do ano dois mil e dezoito, 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, conduzida pelo conselheiro José Edilson
Carvalho da Rocha, presentes os conselheiros Sérgio Augusto Veiga da Silva, Angélica Morais
Martins e Danilo de Sousa Silva. Presentes ainda os conselheiros suplentes José Cruz Ribeiro Batista
e Cícero Morais da Silva. REGISTROS: I) O recebimento do Ofício Circular n° 011/2018-PRE,
encaminhando os balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico
consolidado geral referente a abril/2018, as Despesas Administrativas de abril/2018, Folha de
Pagamento dos empregados da FACEPI de abril/2018, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório
de Resgates Geral de abril/2018, as Atas nº 05/2018 da Reunião Ordinária e nºs 01/2018 e 02/2018
das Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva, Atas nº 06/2018 da Reunião Ordinária e nºs
03/2018 e 04/2018 das reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo. II) Que na presente data,
a Patrocinadora está inadimplente com a FACEPI, referente a parcela 209/240 do contrato da
Reserva Amortizar (saldamento do plano), solicitando que a DEX adote as providências cabíveis
para a cobrança. APRECIAÇÃO: I) Despesas Administrativas de abril/2018 – após análise, foi
solicitada a presença do Contador Bruno que esclareceu as dúvidas dos conselheiros quanto as
despesas administravas orçada e realizada. O Sr. Bruno apresentou ainda as justificativas das
principais variações no patrimônio social da FACEPI. II) Folha de Pagamento dos empregados
da FACEPI de abril/2018 e Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral
referente ao mês de abril/2018. Sobre a folha de pagamento o conselheiro Danilo perguntou se os
depósitos do FGTS estão sendo efetuados. Foi informando pela sra. Maura, secretária, que os
depósitos estão sendo efetuados regularmente. Sobre os relatórios de aplicação e resgates, não
fizeram observações. III) Atas nº 05/2018 da Reunião Ordinária e nºs 01/2018 e 02/2018 das
Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva. Após leitura das referidas atas, abordaram o
item alteração de fundos de investimentos da FACEPI, solicitando que para as futuras alterações,
sejam expostas as premissas/justificativas. IV) Atas nº 06/2018 da Reunião Ordinária e nºs
03/2018 e 04/2018 das reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo. Após apreciação das
atas, não fizeram observações para registro. DELIBERAÇÃO: I) Por aprovar os balancetes
analíticos dos Planos BD, CV e do PGA Consolidado Administrativo e o balancete analítico
Consolidado Geral referente a abril/2018. Após discussão dos assuntos acima, o Sr. Danilo pediu a
palavra, colocando seu nome à disposição do cargo de presidente do referido conselho. O sr. Edilson
manifestou-se favorável, e conforme artigo 15 da Lei Complementar nº 108/2001, assim ficou
estabelecido. O sr. Danilo, na condição de presidente, disse que está se prontificando, juntamente
com o seu suplente, a colaborar com este conselho visando melhoria na rotina e melhor respaldo
para a entidade. Prosseguiu, solicitando o envio da relação de todos os contratos da FACEPI,
contendo início e fim de vigência, bem como o valor mensal. E nada mais havendo a tratar, às 17:00hs
(dezessete horas), o Sr. 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 efeitos legais e jurídicos. Teresina, 25 de junho de 2018.
DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal
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