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ATA Nº 07/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA 
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 12/07/2018. 

 
 

Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na sede da FACEPI, situada 1 
à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Fundação 2 
CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado pelos conselheiros Danilo de Sousa Silva e 3 
Angélica Morais Martins. Presente ainda os conselheiros suplentes José Cruz Ribeiro Batista e 4 
Cícero Morais da Silva. Os Conselheiros José Edilson Carvalho da Rocha e Sergio Augusto Veiga 5 
da Silva tiveram suas ausências justificadas ao Conselho e acatadas pelos presentes.  REGISTROS: 6 
I) O recebimento os balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico 7 
consolidado e geral referente a maio/2018, as Despesas Administrativas de maio/2018, Folha de 8 
Pagamento dos empregados da FACEPI de maio/2018, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório 9 
de Resgates Geral de maio/2018, a Ata da Reunião Ordinária nº 06/2018 da Diretoria Executiva, 10 
Atas das Reuniões Extraordinárias nºs 05 e 06/2018 do Conselho Deliberativo, Relação de Contratos 11 
da FACEPI e Relatório de Recomendações referente ao Exame das Demonstrações Contábeis e dos 12 
Controles Internos do Exercício findo em 31/12/2017. II) Que na presente data, a Patrocinadora 13 
encontra-se inadimplente junto à FACEPI apenas com os encargos das despesas administrativas de 14 
maio/2018, porém, já houve cobrança por parte da Fundação. III) O Presidente do Conselho 15 
lembrou que a Conselheira Angélica, membro titular do Conselho Fiscal, está sem suplente, dessa 16 
forma, solicitou que o Conselho Deliberativo faça gestão junto à Patrocinadora, no sentido de que 17 
seja indicado no membro para compor o presente Conselho. IV) Que recomendam ao Conselho 18 
Deliberativo e Diretoria Executiva que sejam iniciadas as providências com relação às Eleições da 19 
FACEPI para o ano de 2019. V) O presidente do Conselho informou aos demais conselheiros que, 20 
devido ao acúmulo de atividades, bem como a sua participação no presente Conselho, apresentou 21 
carta renúncia ao cargo de Presidente do Comitê de Ética da Fundação. APRECIAÇÃO: I) 22 
Despesas Administrativas de maio/2018 – após análise comparativa, foi observada um aumento 23 
nas despesas. O Sr. Bruno César, Coordenador de Adm. Orçamento e Contabilidade - CAOC, foi 24 
chamado para os devidos esclarecimentos, justificando que se refere à contratação de seguro de 25 
imóveis da FACEPI e o pagamento das custas processuais da ação de cobrança do débito da 26 
Locatária Múltipla. II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de maio/2018 e 27 
Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral referente ao mês de maio/2018. 28 
Após análise dos documentos, não foram feitas observações para registro. III) Ata da Reunião 29 
Ordinária nº 06/2018 da Diretoria Executiva. Após leitura, o Presidente do Conselho Fiscal falou 30 
sobre a carteira de empréstimos da Fundação. Disse que é necessária uma revisão no normativo, a 31 
fim de que seja regulamentado o procedimento a ser adotado quando do desligamento do 32 
participante da empresa e/ou do Plano. Ainda sobre o assunto, o Presidente do Conselho solicitou 33 
que a DEX apresente maiores esclarecimentos sobre a carteira, informando a rentabilidade 34 
adquirida, como é feito e considerado o retorno do investimento, bem como o destino desses valores, 35 
por plano de benefício, e a quantidade de participantes que possuem empréstimos. IV) Atas das 36 
reuniões extraordinárias nºs 05 e 06/2018 do Conselho Deliberativo. Após apreciação, os 37 
Conselheiros registraram ciência da nomeação da Sra. Joana Matilde R M Franklin para o cargo de 38 
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira da FACEPI. V) Relação de contratos vigentes da 39 
FACEPI. Os presentes confirmaram o recebimento da relação e sugeriu que, para melhor controle, 40 
os contratos fossem numerados. Ainda sobre o assunto o Presidente do Conselho solicitou 41 
providencias quantos aos contratos que estão próximos do seu encerramento (Serviços de Segurança 42 
Eletrônica Monitorada, Seguro de Vida, Auditoria Contábil). VI) Relatório de Recomendações 43 
referente ao Exame das Demonstrações Contábeis e dos Controles Internos do Exercício findo 44 
em 31/12/2017. O Coordenador de Contabilidade, que estava presente a pedido dos Conselheiros, 45 
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esclareceu alguns itens do Relatório de Recomendações. Por oportuno, o Presidente do Conselho 46 
disse que ainda são necessários maiores esclarecimentos quanto ao item do Relatório que faz 47 
referência à Divergência de Férias e solicitou que fosse feita as devidas explicações através de Nota 48 
Técnica. DELIBERAÇÃO: I) Por aprovar os balancetes analíticos dos Planos BD, CV e do PGA 49 
Consolidado Administrativo referente a maio/2018, bem como o balancete analítico Consolidado 50 
Geral de maio/2018. E nada mais havendo a tratar, às 17:00hs (dezessete horas), o Sr. Presidente do 51 
Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 52 
conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir 53 
seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 12 de julho de 2018.  54 


