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ATA Nº 08/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA 
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 09/08/2018. 

 
 

Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, 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, representado pelos conselheiros Danilo de 3 
Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha, Sérgio Augusto Veiga da Silva e Angélica Morais 4 
Martins. Presente ainda os conselheiros suplentes José Cruz Ribeiro Batista e Cícero Morais da 5 
Silva.  REGISTROS: I) O recebimento dos balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e 6 
balancete analítico consolidado e geral referente a junho/2018, as Despesas Administrativas de 7 
junho/2018, Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de junho/2018, o Relatório de 8 
Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral de junho/2018, a Ata da Reunião Ordinária nº 9 
07/2018 da Diretoria Executiva e Atas da Reunião Ordinária nº 07/2018 do Conselho Deliberativo, 10 
Planilha de Acompanhamento dos Processos Judiciais. II) Que na presente data, a Patrocinadora 11 
encontra-se inadimplente junto à FACEPI apenas com os encargos das despesas administrativas de 12 
maio/2018, porém, já houve cobrança por parte da Fundação. APRECIAÇÃO: I) Despesas 13 
Administrativas de junho/2018 – após análise comparativa, os presentes não registraram 14 
alterações de grande relevância. II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de 15 
maio/2018 e Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral referente ao mês de 16 
maio/2018. Após análise dos documentos, foi solicitada a presença do Sr. Marcello Alencar, 17 
Coordenador de Finanças e Investimentos da FACEPI, a fim de esclarecimentos quanto ao processo 18 
de acompanhamento das aplicações e resgates nos investimentos da Fundação. O Sr. Marcello 19 
esclareceu que, quando solicitadas aplicações e/ou regates, automaticamente, é registrado no ITAÚ 20 
Custodiante. Explicou ainda que todas as movimentações nos Fundos são impressas e arquivadas 21 
em pasta própria. Os presentes registraram a importância de manter o Conselho Fiscal informado 22 
sobre as questões referentes aos investimentos da Fundação. III) Ata da Reunião Ordinária nº 23 
07/2018 da Diretoria Executiva. Após leitura, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Diretoria 24 
Executiva informações quanto ao andamento do Recadastramento do exercício de 2018. Ressaltou 25 
a importância da divulgação da campanha e solicitou ainda informações quanto ao convênio a ser 26 
firmado com a ABRAPP/INSS no sentido de informações sobre óbitos de assistidos e pensionistas. 27 
Por oportuno a Conselheira Angélica lembrou que em reunião ocorrida com o Consultor Diego 28 
Condado havia sido discutida a necessidade de criação de um Comitê de Riscos. Dessa forma, 29 
solicitou que a Diretoria Executiva apresente informações sobre o assunto. A conselheira Angélica 30 
solicitou ainda que a DEX informe se já houve a indicação do responsável pelos investimentos da 31 
FACEPI.  O Presidente do Conselho solicitou ainda que fosse encaminhado aos presentes a última 32 
avaliação de riscos e controles internos da Fundação. Ainda sobre a Ata da DEX, o Presidente do 33 
Conselho abordou sobre o item que trata sobre a cobertura do período sem Plano. Disse que é 34 
importante que sejam mantidas as informações sobre o assunto. Dessa forma, o Conselho Fiscal 35 
recomendou que seja agilizado a construção de um acordo de forma que haja a resolução do 36 
problema apresentado e na oportunidade solicitou que fosse encaminhado, aos presentes, um dossiê 37 
sobre o período sem plano.   IV) Ata da reunião ordinária n° 07/2018 do Conselho Deliberativo. 38 
Após apreciação, os Conselheiros registraram sobre a determinação do Conselho Deliberativo de 39 
revogar a decisão de criar um novo plano e determinar a alteração do atual PCV. O Presidente do 40 
Conselho questionou sobre a legalidade de alteração do atual PCV, solicitando informações quanto 41 
aos riscos, impactos e quais os procedimentos a serem adotados. Prosseguiu solicitando, 42 
formalmente, a Política de Empréstimos da Fundação e a apresentação feita pelo Diretor Presidente 43 
da FACEPI aos membros do Conselho Deliberativo. V) Planilha de Acompanhamentos dos 44 
processos judiciais. Os presentes confirmaram o recebimento da Planilha, porém, reiteraram a 45 
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solicitação considerando que deverá ser apresentada uma planilha mais clara, de modo que seja 46 
apontado os riscos de cada ação. DELIBERAÇÃO: I) Por aprovar os balancetes analíticos dos 47 
Planos BD, CV e do PGA Consolidado Administrativo referente a junho/2018, bem como o 48 
balancete analítico Consolidado Geral de junho/2018. E nada mais havendo a tratar, às 17:00hs 49 
(dezessete horas), o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 50 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária 51 
deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 09 de agosto de 2018.  52 


