ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA
FUNDAÇÃO
CEPISA
DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 23/04/2020.
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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, às 10:00 horas, conselheiros
Danilo de Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha, Angélica Morais Martins e Sérgio
Augusto Veiga da Silva, membros do Conselho Fiscal (CF) da Fundação CEPISA de
Seguridade Social – FACEPI, com sede situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se
ordinariamente, por vídeo conferência. REGISTROS: I) O recebimento dos balancetes
analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico consolidado e geral, das
Despesas Administrativas, Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI, do Relatório
de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral referente ao mês dezembro de 2019,
Apreciação das atas do Conselho Deliberativo Nº 02/2020 e 03/2020, Apreciação das Atas
nº 01/2020, 02/2020 e 03/2020 da Diretoria Executiva. II) Que na presente data, a
Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI. III) Recebimento das
Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Parecer Atuarial dos Planos Previdenciários
da FACEPI, referente ao exercício de 2019. APRECIAÇÃO: I) Despesas Administrativas
de dezembro/2019 – O CF observou que no referido mês o valor realizado extrapolou o
orçado mês, mas em geral o realizado do exercício de 2019 ficou abaixo do orçado. II) Folha
de Pagamento dos empregados da FACEPI, Relatório de Aplicações Geral e Relatório
de Resgates Geral do mês de dezembro de 2019. Os conselheiros não fizeram observações
para registro. III) Apreciação das atas do Conselho Deliberativo Nº 02/2020 e 03/2020.
Após leituras das atas os conselheiros manifestaram preocupação sobre as vacâncias dos
cargos suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e alerta com a situação, recomenda ao
CD análise para que seja resguardado a quantidade mínima de suplentes. IV)Apreciação
das Atas nº 01/2020, 02/2020 e 03/2020 da Reunião ordinária da Diretoria Executiva.
Após leituras das atas os conselheiros manifestaram sobre: a) recadastramento dos
participantes, após informações da secretária sobre a política de recadastramento da
entidade, registrou que atualmente existe seis benefícios suspensos por falta de
recadastramento. b) os indicadores do PGA, o CF aguarda os novos índices aprovados pelo
Conselho Deliberativo, para acompanhamento. c) com relação ao déficit do PCV recomenda
que seja revistos os cálculos para a concessão dos benefícios futuros, com a urgência que o
caso requer, e com relação aos benefícios concedidos recomenda que seja analisado o risco
de judicialização. d) com relação aos empregados da entidade, diante do Processo de
Incorporação da FACEPI pela EQTPREV, recomenda à DEX da FACEPI contingenciar os
valores com as possíveis demissões. V) Recebimento das Demonstrações Contábeis,
Notas Explicativas e Parecer Atuarial dos Planos Previdenciários da FACEPI,
referente ao exercício de 2019. A documentação foi analisada e com relação as notas
explicativas, os conselheiros observaram que no exercício de 2019 houve um cenário de
enxugamento na entidade com relação ao número de ativos, ocasionado pela política de RH
da Patrocinadora, e consequentemente aumento das concessões de benefícios e resgaste da
reserva de poupança. Atendendo recomendação contida nos relatórios dos auditores
contábeis bem como nos relatórios atuarias apontados pela MERCER, os conselheiros
recomendaram que sejam adotadas medidas, de forma imediata, com plano de ação e prazos
definidos para que seja restabelecido o equilíbrio financeiro do Plano de Contribuição
Variável. Após considerações os conselheiros deliberaram por aprovar as Demonstrações
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Contábeis e Parecer Atuariais dos Planos previdenciários da FACEPI (PBD e PCV),
emitindo o seu PARECER por entenderem que representam adequadamente a posição
patrimonial financeira da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, em
31/12/2019, recomendando sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. E nada mais havendo
a tratar, às 12:00hs (doze horas), o 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, 23 de abril de 2020.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Titular

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

SÉRGIO AUGUSTO VEIGA DA SILVA
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL CRONEMBERGER
Secretária de Governança
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