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 ATA Nº 02/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 23/02/2017. 

 
 
 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às 15:00 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. QUORUM: legal, representado 3 
pelos Conselheiros Titulares: Teônia Almeida do Vale Costa, Lucyana Nahmias Ferreira, 4 
Valdemar da Silva Torres e Antônio Carlos Alves dos Reis. REGISTROU: I) Que todos os 5 
Conselheiros Suplentes foram convidados para a reunião; II) O recebimento do Ofício Circular  n° 6 
003/2017-PRE, encaminhando as Despesas Administrativas de dezembro/2016, Folha de 7 
Pagamento dos empregados da FACEPI de dezembro/2016, Relatório de Aplicações Geral e 8 
Relatório de Resgates Geral de dezembro/2016, Ata da Reunião Ordinária N° 01/2017 e 9 
extraordinárias n° 01, 02 e 03 da Diretoria Executiva, Ata da reunião ordinária n° 01/2017 e 10 
extraordinária n° 01/2017 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da 11 
Patrocinadora; III) Que os balancetes analíticos referentes a dezembro/2016 não foram recebidos, 12 
dessa forma, será necessária justificativa formal; IV) Que na presente data, a Patrocinadora 13 
encontra-se adimplente com a FACEPI no que diz respeito aos contratos e despesas 14 
administrativas; V) Que no início do corrente mês esteve na Fundação o consultor financeiro 15 
Diego Condado, representante da empresa I9ADVSORY, que apresentou, dentre outros assuntos, 16 
os resultados dos Investimentos da FACEPI no exercício de 2016. Sobre o assunto, o Conselheiro 17 
Antônio Carlos registrou que, de acordo com o apresentado pelo Consultor Financeiro, a FACEPI 18 
fechou o exercício com bons resultados; VII) Que com relação às despesas administrativas, 19 
permanecem aguardando as justificativas da DEX sobre o fechamento do orçamento de 2016, bem 20 
como os esclarecimentos sobre qual tratamento será dado para cobrir o valor que ultrapassou o 21 
orçamento previsto; VIII) Que sobre a conta n° 1211020102000 (provisão para credito de 22 
liquidação duvidosa), registrada no balancete da Fundação, foi questionada pelo Conselho Fiscal 23 
no início do exercício de 2016 e que até o presente momento não houve o tratamento adequado 24 
para o caso. O Conselheiro Antônio Carlos lembrou que a matéria foi objetivo de apreciação por 25 
parte do Conselho Deliberativo e que aguarda as evidências de cobranças do valor apresentado; 26 
IX) Que sobre os imóveis da Fundação entenderam ser necessária a verificação, por parte da 27 
Diretoria Executiva, se os investimentos na carteira de imóveis está apresentando o retorno 28 
esperando pela Fundação. Ainda com relação ao assunto, o Conselheiro Valdemar registrou sobre 29 
a atual situação do imóvel da FACEPI situado na Av. João XXIII, em Teresina. Disse que até o 30 
presente momento o atual inquilino permanece com os aluguéis atrasados e solicitou que fossem 31 
apresentadas justificativas para a não execução judicial do contrato. Prosseguiu registrando que a 32 
atual situação demonstra fragilidade na gestão dos imóveis da Fundação, ocorrendo portanto, 33 
omissão por parte da Diretoria;  APRECIOU: I) As Despesas Administrativas de dezembro/2016; 34 
III) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de dezembro/2016 IV) Relatório de 35 
Aplicações Geral referente a dezembro/2016 e Relatório de Resgates Geral de dezembro/2016; V) 36 
Ata Ordinária N° 12/2016 da Diretoria Executiva; VI) Ata da Reunião Ordinária N° 01/2017 e 37 
extraordinárias n° 01, 02 e 03 da Diretoria Executiva, Ata da reunião ordinária n° 01/2017 e 38 
extraordinária n° 01/2017 do Conselho Deliberativo. E nada mais havendo a tratar, às 17hs 39 
(dezessete horas), a Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 40 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, 41 
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TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA 

Presidente do Conselho Fiscal 
 

 
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS REIS  

Conselheiro Titular 

VALDEMAR DA SILVA TORRES 
Conselheiro Titular 

 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA 
Secretária 

 

LUCYANA NAHMIAS FERREIRA 
Conselheira Titular 

  

 

Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 23 de 42 
fevereiro de 2017.  43 


