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 ATA Nº 12/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 16/12/2015. 

 

 

 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, às 09:00 horas, na sede da 1 

FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 2 

Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do 3 

Conselho Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Valdemar da Silva 4 

Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. O Conselheiro Antônio Carlos Alves dos Reis justificou sua 5 

ausência por motivo de saúde. Os Conselheiros suplentes foram convidados para a reunião, 6 

estando presente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro. Após os cumprimentos iniciais, os 7 

conselheiros confirmaram o recebimento da Ata da Reunião Ordinária N° 11/2015 do Conselho 8 

Deliberativo, os Testes de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 9 

financeiras dos Planos BD e CV e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. 10 

Dando continuidade a Sra. Presidente abordou sobre a dívida da Patrocinadora. O Conselheiro 11 

Valdemar disse que teve conhecimento que a Eletrobrás Distribuição Piauí já havia sido citada 12 

para efetuar o pagamento da dívida em 03 (três) dias úteis. A Sra. Presidente lembrou que mesmo 13 

depois da ação, continua constante o débito e solicitou que a Diretoria Executiva continue a 14 

insistir na cobrança. O Conselheiro Valdemar disse que a situação é preocupante e recomendou 15 

que o Conselho Deliberativo adote gestão junto à Patrocinadora no sentido de que as parcelas 16 

sejam pagas e que se for o caso, fazer nova comunicação à PREVIC. Dando continuidade, a Sra. 17 

Presidente destacou os assuntos de maior relevância discutidos na Ata n° 11/2015 da Reunião 18 

Ordinária do Conselho Deliberativo, dentre eles, o pagamento de reforma no prédio da FACEPI 19 

situado na cidade de São Paulo.  Para maiores esclarecimentos, solicitou a presença do Sr. 20 

Deoclécio. Indagado pelos presentes, o Sr. Deoclécio fez os devidos esclarecimentos do processo 21 

informando que toda a documentação e tratativas estão na Fundação e a disposição dos 22 

interessados. Na oportunidade disse que devido a extensão dos arquivos, todos estão salvos em 23 

CD-R. O Conselheiro Valdemar disse que considera o valor muito alto e que o Conselho Fiscal 24 

precisa de toda a documentação que deu origem à necessidade da reforma, inclusive do 25 

acompanhamento do processo, dessa forma, solicitou a disponibilização do CR-R, citado pelo Sr. 26 

Deoclécio. Na oportunidade sugeriu que o Conselho Fiscal faça uma visita técnica prédio 27 

mencionado, em caráter de urgência, utilizando os mesmos recursos atribuídos à reforma. A Sra. 28 

Presidente concordou com a sugestão do Conselheiro Valdemar, sugerindo ainda que o Sr. 29 

Deoclécio também faça a visita junto ao Conselho. Já Conselheira Luciana disse que entende não 30 

haver necessidade de visita técnica, tendo em vista que todos os laudos estão em posse da 31 

Fundação. Ainda sobre a ata do Conselho Deliberativo, a Sra. Presidente disse que o Conselheiro 32 

Robert Rosa havia feita uma observação referente ao Relatório de Manifestação do Conselho 33 

Fiscal. Disse que o ponto levantado será revisto e caso necessário, será ajustado. Dando 34 

continuidade a Sra. Presidente lembrou sobre a pendência existente quanto ao recadastramento dos 35 

participantes da Fundação. Disse que já está encerrando o exercício e até o presente momento 36 

nenhuma ação foi executada.  Dessa forma solicitou que a DEX adote as providencias necessárias, 37 

tendo em vista que o cadastro dos participantes serve de subsídio para várias informações na 38 

Fundação. Quanto aos balancetes, disse que está no aguardo do fechamento do mês de 39 

novembro/2015, para a devida análise e aprovação, se for o caso. E nada mais havendo a tratar, o 40 

Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que 41 
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após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para 42 

que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 16 de dezembro de 2015.  43 
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TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA 

Presidente do Conselho 
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Conselheira 
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