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 ATA Nº 07/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 26/07/2016. 

 
 
 
Aos vinte dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 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: Antônio Carlos Alves dos Reis, Valdemar da Silva Torres e Lucyana 4 
Nahmias Ferreira. APRECIOU: 1) Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) 5 
abril/2016, Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de abril/2016, Balancete 6 
Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de abril/2016 e Consolidado Administrativo 7 
de abril/2016; 2) Despesas Administrativas de abril/2016; 3) Folha de Pagamento dos empregados 8 
da FACEPI de abril/2016; 4) Relatório de Aplicações Geral referente a abril/2016 e Relatório de 9 
Resgates Geral de abril/2016; 5) Ata da Reunião Ordinária N° 05/2016 do Conselho Deliberativo, 10 
Ata da Reunião Ordinária N° 05/2016 da Diretoria Executiva; 6) Planilha atualizada referente aos 11 
débitos da Patrocinadora; 7) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2° 12 
semestre de 2015. REGISTROS: a) Os membros do Conselho Fiscal registraram que a reunião 13 
foi conduzida pelo Conselheiro Valdemar da Silva Torres, em atendimento ao Regimento Interno 14 
da Fundação, uma vez que a Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, Presidente do Conselho, não 15 
pode comparecer à reunião devido a compromissos firmados na Patrocinadora. b) O Conselheiro 16 
Valdemar registrou que todos os Conselheiros Suplentes foram convidados para a reunião estando 17 
presentes as Sras. Angélica Morais Martins e Shirley Bezerra de Lima; c) os presentes registraram 18 
o recebimento do Ofício Circular nº 025/2016-PRE, de 22/07/2016; d) Sobre a ata da Diretoria 19 
Executiva, o Conselheiro Antonio Carlos registrou o recebimento da manifestação formal sobre a 20 
conta n° 1211020102000 (provisão para credito de liquidação duvidosa) e que de acordo com o 21 
apresentado existe uma pendência de reembolso de despesa desde o ano de 1999. Dessa forma, 22 
registrou ainda que é necessário esclarecimentos, por parte da DEX, quanto as ações que foram ou 23 
que serão empreendidas para recebimento dos valores pendentes e evitar que seja contabilizado 24 
como perda para a Fundação. Ainda sobre a referida ata, o Conselheiro Valdemar registrou que a 25 
colocação feita pela Diretora Financeira quanto ao fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 26 
dos empregados da FACEPI é preocupante, já que a Fundação não pode correr riscos de não 27 
cumprir as cláusulas pactuadas. Prosseguiu registrando que, sobre o caso do Risco Iminente e 28 
Tábua de Aderência, permanece não concordando com a correção dos benefícios uma vez que os 29 
participantes não podem ser responsabilizados por erros cometidos por gestão. Registrou ainda 30 
que, enquanto os assistidos não forem atingidos pela Tábua AT-2000, os participantes ativos não 31 
podem ter seus benefícios simulados com a referida tábua. O Conselheiro Antonio Carlos 32 
registrou que o assunto deverá ser decidido pelo Conselho Deliberativo e que o Conselho Fiscal 33 
juntamente com os demais órgãos estatutários deverão zelar pela conformidade das ações; e) 34 
Quanto as despesas administrativas, o Conselheiro Antonio Carlos registrou que são verificadas 35 
variações mensais de valores, mas que não são fixas, porém, ainda não são objeto de maiores 36 
observações. Sobre a folha de pagamento dos empregados, não observaram alterações de grande 37 
relevância das quais fossem necessárias maiores discussões; f) Quanto as Aplicações e Resgate, os 38 
Conselheiros registraram o recebimento da Planilha com informações solicitadas na reunião 39 
anterior e que após apreciada, não foram encontradas inconformidades com o que vem sendo 40 
acompanhado;  g) Quanto a dívida da Patrocinadora, o Conselheiro Valdemar registrou que tem 41 
conhecimento que há um descumprimento do Termo de Acordo, dessa forma, solicitou as 42 
providências cabíveis. h) Os Conselheiros registraram a conclusão do Relatório de Manifestação 43 
referente ao 2° semestre de 2015, porém o mesmo deverá ser objeto de discussão em uma reunião 44 
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extraordinária ser agendada nos próximos dias, onde deverá ser assinado e encaminhado ao 45 
Conselho Deliberativo. DELIBEROU: a) a aprovação dos balancetes recebidos, na posição 46 
maio/2016.  E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), a Sra. Presidente do Conselho 47 
deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, 48 
vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 49 
efeitos legais e jurídicos. Teresina, 26 de julho de 2016.  50 


