ATA Nº 06/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 10/06/2013.
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Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e treze, às 09:00 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 pelo Presidente do Conselho Sr.
Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
Neto e Teônia Almeida do Vale Costa. A Conselheira, Lucyana Nahmias Ferreira justificou sua
ausência devido a compromissos já firmados na Patrocinadora, o seu suplente Sr. Helder Vieira de
Araújo Ribeiro entrava-se de férias e não foi localizado. Após os cumprimentos iniciais, os
Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 014/2013-PRE, de 05/06/2013,
encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
Definido) de abril/2013; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de abril/2013;
Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
abril/2013; Despesas Administrativas de abril/2013; Folha de Pagamento dos empregados da
FACEPI de abril/2013; Relatório de Aplicações Geral de abril/2013; Relatório de Resgates Geral
de abril/2013; Ata da Reunião Ordinária N° 05/2013 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião
Ordinária N° 04/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da
Patrocinadora. Os Conselheiros deram início à reunião fazendo a análise das atas recebidas e
destacaram alguns assuntos de maior relevância. Dentre eles, o Sr. Presidente falou sobre a carta
proposta da Eletros em administrar os Planos da FACEPI e disse que o Conselho Fiscal precisa
obter todas informações sobre o andamento das tratativas. Na oportunidade, informou que a
Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão – ANAPAR, já convocou os órgãos
estatutários da Fundação para uma reunião a fim de tratar sobre o assunto. A Conselheira Teônia
disse que são várias as indagações referentes a essa matéria e que para ter um melhor
acompanhamento é necessário que se obtenha maiores informações sobre o assunto. Prosseguiu
dizendo que todos os envolvidos devem estar atentos para as consequências, caso se concretize a
proposta. O Conselheiro Luiz Neto disse que acompanha a posição apresentada pela Diretora
Financeira da FACEPI que em reunião ordinária, citou que se a proposta trouxer benefícios e
melhorias para a Fundação não visualiza empecilhos para não aceita-la. O Sr. Presidente solicitou
que qualquer discussão sobre o assunto, que seja dado conhecimento ao Conselho Fiscal. Dando
continuidade, o Sr. Presidente abordou outro item da pauta da reunião da Diretoria Executiva que
diz respeito às ações implementadas pela DEX em atendimento às recomendações do Conselho
Fiscal em suas Manifestações semestrais. Disse que o assunto é de suma importância e solicitou da
DEX, a comprovação das referidas ações e ainda informações sobre a atual situação da
Consultoria Financeira da Fundação. Feitos os registros, o Conselheiro Luiz Neto ressaltou o
assunto referente ao Plano de Desligamento que ocorrerá na Patrocinadora. Disse que o assunto é
preocupante e solicitou um relatório sucinto sobre os impactos que poderão causar na Fundação.
Prosseguiu ainda solicitando o resultado da auditoria de empréstimos realizada na Fundação, disse
que o Conselho deverá acompanhar os resultados. O Conselheiro Luiz Neto solicitou mais
dinamismo no site da Fundação, disse que a iniciativa poderá servir para a implantação do
programa de educação financeira e previdenciária. Lembrou ainda que no site da Fundação
Getúlio Vargas são disponibilizados cursos à distância sobre previdência complementar com a
emissão de certificados. Ainda com relação à Educação Financeira e Previdenciária, o Conselheiro
Luiz Neto sugeriu que o Diretor de Benefícios da Fundação ministre palestras sobre previdência,
já que o mesmo possui especialização na área. Na oportunidade, o Sr. Presidente do Conselho
disse que poderia ser visto ainda a possibilidade da participação do sindicato em apresentar
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palestras tendo como representante a advogada do SINTEPI. Dando continuidade foi abordado o
assunto referente ao recadastramento dos participantes ativos e assistidos. O Conselheiro Luiz
Neto disse que pelo que foi observado poucas pessoas realizaram o recadastramento e sugere que
a Fundação seja mais incisiva na cobrança da presença dos participantes. A Conselheira Teônia
disse que deve ser feito um levantamento dos participantes que não compareceram e que não
enviaram seus dados atualizados e entrar em contato com os mesmos por telefone ou e-mail. Com
relação à planilha relativa aos débitos da Patrocinadora, os conselheiros ressaltaram as melhoras
mas solicitaram que quando necessário, sejam efetivadas as cobranças de forma devida. Com
relação aos balancetes, os Conselheiros fizeram a análise dos mesmos levantando algumas
discussões, porém, não foram observadas alterações de grande relevância. E nada mais havendo a
tratar, 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 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 10 de junho de 2013.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária
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