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Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, às 10:00 horas, conselheiros 1 
Danilo de Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha,  Sérgio Augusto Veiga da Silva e 2 
Windsor Silva Santos Junior, membros do Conselho Fiscal (CF) da Fundação CEPISA de 3 
Seguridade Social – FACEPI, com sede situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se 4 
ordinariamente, por vídeo conferência. REGISTROU: I) As boas vindas aos novos 5 
membros do Conselho Fiscal, Srs Windsor Silva Santos Junior e Danilo Sá Urtiga Nogueira, 6 
respectivamente, titular e suplente. Na oportunidade o Conselheiro Windsor agradeceu a 7 
recepção, falou um pouco sobre sua trajetória profissional no grupo Equatorial e reafirmou 8 
seu compromisso com o Conselho Fiscal da Fundação, em conjunto com os demais 9 
conselheiros. II) O recebimento dos balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e 10 
balancete analítico consolidado e geral, das Despesas Administrativas, Folha de Pagamento 11 
dos empregados da FACEPI, do Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral 12 
referente ao mês de abril/2020, atas do Conselho Deliberativo Extraordinária n° 04/2020 e 13 
Ordinária n° 05/2020 e das reuniões ordinárias nºs 05 e 06/2020 da Diretoria Executiva. III) 14 
Que na presente data, a Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI, conforme 15 
registros. IV)  O fechamento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2° 16 
semestre/2019, remetendo ao Conselho Deliberativo para apreciação e/ou aprovação as 17 
recomendações, se assim entender. APRECIAÇÃO: I) Despesas Administrativas e Folha 18 
de Pagamento dos empregados da FACEPI, referente a abril/2020. Após análise dos 19 
documentos, os conselheiros não fizeram observações para registro. II) Relatório de 20 
Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral de abril/2020. Sem observações, 21 
relevantes, para registro. III) Apreciação das atas do Conselho Deliberativo e da 22 
Diretoria Executiva. Após leituras das atas os conselheiros manifestaram sobre: a) a 23 
prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da FACEPI, por 90 dias. O 24 
Presidente solicitou que a Diretoria Executiva apresente manifestação de como está lidando 25 
com a situação, levando em consideração possíveis finalizações dos contratos de trabalhos. 26 
O Conselheiro Windsor disse que é importante que o Conselho Fiscal tenha conhecimento 27 
das tratativas e dos impactos financeiros que essa prorrogação possa ocasionar. b) no tocante 28 
ao déficit do PCV, o Presidente disse que aguarda o resultado da consultoria atuarial com as 29 
possíveis alternativas para a solução da mencionada matéria. c) Sobre o contrato com o 30 
prestador de serviços SEREL, o Presidente do conselho solicitou que a Diretoria Executiva 31 
informasse como está a preparação para a transferência da gestão, com relação à base de 32 
dados da Fundação, para outro sistema. Disse que é importante saber se haverá dificuldades 33 
e custos de operacionalização para a transferência. d) Sobre o superávit do Plano BD, o 34 
Presidente solicitou que, para a aproxima reunião, a Diretoria Executiva apresente algum 35 
parecer com respaldo jurídico ou atuarial sobre o assunto. E nada mais havendo a tratar, às 36 
11:00hs (onze horas), o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a 37 
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e 38 
por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. 39 
Teresina, 29 de julho de 2020.  40 


