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 ATA Nº 05/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 17/05/2016. 

 
 
 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis, 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, Antônio Carlos Alves dos Reis e 4 
Valdemar da Silva Torres. APRECIOU: 1) Balancete Analítico do Plano BD (Benefício 5 
Definido) março/2016, Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de março/2016, 6 
Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de março/2016 e Consolidado 7 
Administrativo de março/2016; 2) Despesas Administrativas de fevereiro/2016; 3) Folha de 8 
Pagamento dos empregados da FACEPI de março/2016; 4) Relatório de Aplicações Geral 9 
referente a março/2016 e Relatório de Resgates Geral de março/2016; 5) Ata da Reunião Ordinária 10 
N° 04/2016 do Conselho Deliberativo, Ata da Reunião Ordinária N° 04/2016 da Diretoria 11 
Executiva; 6) Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. REGISTROS: a) a 12 
Presidente do Conselho registrou a ausência da Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira que foi 13 
justificada devido a compromissos inadiáveis na Patrocinadora e acatada pelos conselheiros; b) 14 
registrou presença do Conselheiro Suplente Helder Vieira de Araújo Ribeiro que estava no 15 
exercício da titularidade; c) os presentes registraram o recebimento do Ofício Circular nº 16 
017/2016-PRE, de 13/05/2016; d) o Conselheiro Antonio Carlos registrou que permanece no 17 
aguardo das informações, por parte da Diretoria Executiva, sobre a conta n° 1211020102000 18 
(provisão para credito de liquidação duvidosa), apresentada no balancete da Fundação; e) O 19 
Conselheiro Valdemar registrou que teve conhecimento da ação interposta pelo SINTEPI com 20 
relação ao período sem Plano. Registrou ainda que considera um erro a FACEPI ser ré no referido 21 
processo, uma vez que esta atua apenas como vítima no caso; f) os presentes registraram que, 22 
quanto as despesas administrativas, folha de pagamento dos empregados e relatórios de aplicação 23 
e resgate, não observaram alterações de grande relevância das quais fossem necessárias maiores 24 
discussões; g) Quanto a dívida da Patrocinadora, o Conselheiro Antonio Carlos registrou que o 25 
Conselho Fiscal já tem conhecimento do Termo de Acordo firmado entre as parte e que aguarda o 26 
cumprimento das parcelas; h) Com relação à determinação do Conselho Deliberativo para o envio 27 
das cartas referente ao Risco Iminente e Tábua de aderência, o conselheiro Antonio Carlos 28 
registrou que apesar de tardia, considera a decisão plausível e informou que o Conselho Fiscal fará 29 
o acompanhamento de todo o processo. Sobre o assunto, o Conselheiro Valdemar registrou que 30 
considera o fato ocorrido com uma omissão dos gestores e que os participantes não podem sofrer 31 
com as consequências, uma vez que a Patrocinadora deveria assumir a responsabilidade do erro, já 32 
esta indica parte dos gestores da Fundação. Prosseguiu registrando que o valor que atualmente é 33 
recebido pelos participantes é um direito adquirido, que faz parte do orçamento familiar e não 34 
poderá ser revertido. Ainda sobre o assunto, a Presidente do Conselho registrou que é a favor de 35 
uma apuração de responsabilidade, porém disse que concorda com a decisão do Conselho 36 
Deliberativo já que o pagamento desses benefícios vem sendo praticado de forma indevida; i) A 37 
Presidente do Conselho registrou que alguns pontos referentes ao acompanhamento do orçamento, 38 
como o pagamento dos diretores, foram esclarecidos e que mensalmente será feito o 39 
acompanhamento; j) O Conselheiro Valdemar registrou ainda que precisa de maiores informações 40 
sobre a reforma realizada no imóvel da FACEPI situado na cidade de São Paulo, bem como a 41 
necessidade de uma visita técnica ao local. DELIBEROU: a) a aprovação dos balancetes 42 
recebidos.  E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), a Sra. Presidente do Conselho deu 43 
por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 44 
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TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA 

Presidente do Conselho 
 
 

 
ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS 

Conselheiro Titular 
 

VALDEMAR DA SILVA TORRES 
Conselheiro Titular 

 

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO 
Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade 

 
     CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 

        Secretária 

assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos 45 
legais e jurídicos. Teresina, 17 de maio de 2016.  46 


