
ATA N" 10/2013 DA REL]NIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO ËISCAL DA FL]NDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL ' FACEPI,
REALIZADA NO DIA 15/10/2013.

I Aos qúnze dias do mês de outubro do ano dois miÌ e treze, às 09:00 horas' na sede da FACEPI'

2 situadï à Rua Santa Luzia, 910/5, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da

ã er.à"çao CSpISA de Seguridade Social - FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr'

4 Damiío Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa

5NetocTeôr r iaA l r l re idadoValcCosta .AConse lhe i€LucyanaNahrn iasFer re i ra jus t j f i cousua
ã a.rsência ao sr. presidente devido a compromissos jnadiáveis na patrocinadora. Dessa forma l-oi

7 convoca<lo o Sr. Heider Vieira de Araujo Ribeiro, suplente, que se fez presente na reunião Após

8oscumpdmentos in ic ia is ,osco l rse lh€ i rcsconf i rma lamorcceb imentodooÍ ïc ioCi rcu la rn .
9 028/201:-PRE, de 10/10/2013, encaminhardo cópias dos seguintes documentos: BaÌancete

10 Anaìítico do úano BD (Benefício Definido) de agosto/2013; Balancete Anâlítico do Plano CV

l1 (Contdbuição VâÌiável) de agosto/2O13; Balancete Analítico do PGA (Plano dc Gcstão

ii Àa-inirt utiuu) Consoíidado Ãd-ini.t utiro de agosto/2g13; Despesas Administrativas de

13 agosto/2013; Éolha de Pagamento dos empregados da FACEPI de agosto/2013; Relatório de

14 .tllicaçoes beral referentã agosto/2013; ReÌató o de Resgates Gerâl de agosto/2013; Ata da

15 Rèunìão Ordinária N. 09/2013 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião Ordinária N' 08/2013 do

16 Conselho DeÌiberativo e Planilha atualizada refercnte aos débitos da Patrocinadora. Dando

17 continuidade o sr. Presidente indagou se os conselheifos presentes tinh.rm alguma lessalva a fazer

18 com relação aos balancet€s O Conselheiro Lúz Neto disse que se analisados em relação ao mês

19 anterior, não verificou neúuma âlteração relevante, portanto, estão em conformidade Os

20 prcsentes concoÍdaram com o Conselheiro Com relação às despesas adminisÍativas os

21 
'Conselheiros 

obseNaram que houve uma redução com relação aos custos' porém, sem grande

22 relevância. Na oportrÌniclar1e, o Conselheiro Lúz Neto lembrou quo está na época da elaboração do

23 oryamento pata 1014. Disse que toda e qualquer informação bem como os possíveis gastos para o

24 próximo ano, deverão ser comunicados pleviamente ao Conselho Fiscal para monitoramento e

25 acompanhamento da maiéda. o conselheiro Luiz Neto soljcitou ainda a relação dos contatos

26 vigenìes na Fundação contendo preços, prazos e valìdade dos mesmos Com relação à análise da

2.7 Aã da DiretoÍia Executiva os conselheircs destacaram alguDs âssuntos de maior relevância. O Sr'

2g Presidentc 1àlou sobrc o problema do risco iminente e disse que a atuâl situâção é preocupante. o

29 Conselheiro Luiz Neto lembrou que é de suma importância que a FACEPI esteja preparada para as

30 consequências quanto às correções da reseNa matemática dos 102 (cento e dois) paÍticipantes

3l considerados no risco iminente. DarÌclo continüdade, lembrou quc a dívida da Patrocinadora ainda

32 preocupa os Conselheiros SoÌicitou ainda que â Diretoria fique atenta quanto à qÌrestão dos

33 imóveis da Fundação. O Sr. Presidente lembrou que outro assunto discutido na referida reunião foi

34 com reÌação ao quâdro funcional da FACEPI. Disse que em sua opinião se há possibilidade de

35 contrataçâo de novos empfegados que a Diretoria o faça conforme a necessidade aprcsentada pela

36 Fundação. Com relação à ata do Conselho Deliberativo, os ConseÌheiros obsenr'aram que os

37 assuntás de maior reìevância já haviarn sido discutidos. Dando continuidade o Sr. PÌ€sidente

38 demonstrou pteocupação com relação aos rendimentos dâ Fundação Lembrou que analisáìos é

39 Íotável que os mesmos pelmanecem em baixa. O Conselheiros Luiz Neto lembrou da vinda da BB

40 DTVM, um dos gestorès dos reculsos da Fundação, pam a apresentação dos rcsultados do 1"

41 semestrg/2ol3, Dìsse ser de suma impofiância a vinda dos gestores e soÌicitou que a DEX



42

44

permaneça com prática semprc que possÍvel E nada rÌìais havendo a tratal, o Sr' Presidente do
'Cons"lho 

de.t poieo"enada arerurião, autorizando a la!Íatua da presente ata, que após lida e achada

conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secret'íria deste evento, para qüe possa produzir

seusjurídicos e iegais efeitos. Teresina, 15 de outuho de 2011.
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