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 ATA Nº 04/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 17/04/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
Aos dezessete dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às 9:00 horas, na sede da FACEPI, 1 
situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da 2 
Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos 3 
Conselheiros Titulares: Teônia Almeida do Vale Costa, Lucyana Nahmias Ferreira, Valdemar da 4 
Silva Torres e Antônio Carlos Alves dos Reis. REGISTROU: I) Que todos os Conselheiros 5 
Suplentes foram convidados para a reunião; II) O recebimento do Ofício Circular  n° 007/2017-6 
PRE, encaminhando os balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico 7 
consolidado geral referente a fevereiro/2017, as Despesas Administrativas de fevereiro/2017, 8 
Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de fevereiro/2017, Relatório de Aplicações 9 
Geral e Relatório de Resgates Geral de fevereiro/2017, Ata da Reunião Ordinária N° 03/2017 da 10 
Diretoria Executiva, Atas da reunião ordinária nº 03/2017 e extraordinária n° 03/2017 do 11 
Conselho Deliberativo; III) Que na presente data, a Patrocinadora encontra-se adimplente com a 12 
FACEPI no que diz respeito aos contratos e despesas administrativas; IV) Com relação as atas da 13 
Diretoria Executiva o Conselheiro Antônio Carlos mencionou sobre a necessidade, o mais breve 14 
possível, de regularização da Certificação dos membros estatutários da FACEPI que se encontram 15 
em situação irregular. Que considerando o não atendimento da Diretoria Executiva referente às 16 
solicitações realizadas em reuniões anteriores, questiona se o orçamento/2017 contempla dotação 17 
para fazer face a implementação do PCCS, uma vez que se encontra pendente,  e informa que este 18 
Conselho tem conhecimento que o orçamento é anual, porém entende que o mesmo deve 19 
contemplar as rubricas necessárias à Fundação. Sobre os imóveis, o Conselheiro Valdemar 20 
questiona sobre as providências adotadas para receber os aluguéis atrasados inquilino do imóvel 21 
da FACEPI, situado na AV. João XXIII em Teresina/PI. V) Com relação à ata do Conselho 22 
Deliberativo, o Conselheiro Antônio Carlos entende que houve um equívoco por parte desse 23 
conselho, quando determinou que o CF apresentasse uma proposta de solução definitiva para a 24 
conta n° 1211020102000 (provisão para crédito de liquidação duvidosa), registrada no balancete 25 
da Fundação, uma vez que se trata de uma decisão da Diretoria Executiva e do Conselho 26 
Deliberativo, não cabendo ao CF dentre as suas atribuições inseridas no Regimento Interno propor 27 
solução. Continua informando que ao CF é atribuída a função de fiscalizar e exercer o papel de 28 
controle interno. Portanto, reitera que a Diretoria Executiva, definitivamente, decida juntamente 29 
com o Conselho Deliberativo o que fazer para reaver o crédito junto à Patrocinadora. Sobre os 30 
honorários dos Diretores, o Conselheiro Valdemar solicita que o Conselho Deliberativo se 31 
posicione mais claramente sobre o assunto, haja vista, não haver nenhuma análise orçamentária e 32 
lembra que recentemente o Conselho Deliberativo não homologou o cumprimento do PCCS em 33 
favor dos seus colaboradores, argumentando não existir orçamento. A Sra. Presidente questiona 34 
qual o impacto do reajuste dos honorários dos diretores no orçamento de 2017 e qual o índice de 35 
atualização adotado pela Patrocinadora. APRECIOU: I) As Despesas Administrativas de 36 
fevereiro/2017. II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de fevereiro/2017. III) 37 
Relatório de Aplicações Geral referente a fevereiro/2017 e Relatório de Resgates Geral de 38 
fevereiro/2017. DELIBEROU: I) Por aprovar os balancetes analíticos dos Planos BD, CV, PGA 39 
e balancete analítico Consolidado Administrativo de fevereiro/2017. E nada mais havendo a tratar, 40 
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Presidente do Conselho Fiscal 
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Conselheiro Titular 
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Conselheiro Titular 
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Secretária 
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Conselheira Titular 

  

às 11hs (onze horas), a Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a 41 
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, 42 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 17 de abril de 43 
2017.  44 


