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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezessete, às 10:00 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, representado pelos conselheiros 3 
Valdemar da Silva Torres, José Edilson Carvalho da Rocha e Sérgio Augusto Veiga da Silva, com 4 
a presença do conselheiro suplente José Cruz Ribeiro Batista. Justificada a ausência dos senhores 5 
Antônio Carlos Alves do Reis. REGISTROS: I) O recebimento do Ofício Circular n° 026/2017-6 
PRE, encaminhando os balancetes analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico 7 
consolidado geral referente a outubro/2017, as Despesas Administrativas de outubro/2017, Folha 8 
de Pagamento dos empregados da FACEPI de outubro /2017, o Relatório de Aplicações Geral e 9 
Relatório de Resgates Geral de outubro /2017, da Ata da Reunião Ordinária nº 10/2017 da 10 
Diretoria Executiva. II) Que na presente data, a Patrocinadora encontra-se adimplente com a 11 
FACEPI no que diz respeito ao Termo de Compromisso referente ao saldamento do plano e 12 
despesas administrativas. III) Solicitação de Conselheiro transcrita a seguir: “Considerando que o 13 
diretor eleito na eleição do dia 14/03/2017, tomou posse assumindo o cargo de Diretor de Gestão 14 
de Previdência Complementar, sendo afastado logo em seguida por decisão judicial, e que o caso 15 
ainda encontra-se  SUB JÚDICE, o Conselheiro Valdemar da Silva Torres solicita da Diretoria 16 
Executiva da FACEPI, posicionamento sobre a necessidade de emissão de parecer jurídico 17 
acerca do provisionamento se for o caso, no balanço da Fundação, os valores a serem pagos, 18 
caso este diretor  venha a ocupar o referido cargo com retroatividade de remuneração.” IV) 19 
Solicitação de Conselheiro transcrita a seguir: “O Conselheiro Valdemar solicita do Conselho 20 
Deliberativo posicionamento quanto aos valores da remuneração dos Diretores que estão 21 
aposentados e não aposentados que exercem cargos de Diretor da FACEPI.” APRECIAÇÃO: I) 22 
A Ata da Reunião Ordinária nº 10/2017 da Diretoria Executiva, porém não fizeram observações 23 
para registro. II) As Despesas Administrativas de outubro/2017. III) Folha de Pagamento dos 24 
empregados da FACEPI de outubro/2017. IV) Relatório de Aplicações Geral e Relatório de 25 
Resgates Geral referente ao mês de outubro/2017. DELIBERAÇÃO: I) Por aprovar os balancetes 26 
analíticos dos Planos BD, CV, PGA e balancete analítico e Consolidado Administrativo de 27 
outubro/2017, considerando planilha apresentada pela Diretoria Executiva. II) Por solicitar que 28 
seja disponibilizado recurso para treinamento dos novos conselheiros, tendo em vista a 29 
necessidade de capacitação dos mesmos.  III) Por solicitar informações do recurso orçado/2017 e 30 
não utilizado no referido exercício na rubrica treinamento e evidências. IV) Por solicitar 31 
informações sobre o orçamento/2018 quanto ao provisionamento da aplicação do PCCS. V) Por 32 
aprovar o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2017, 33 
considerando que o mesmo foi discutido em reunião conjunta com consultor da Manage Risk, 34 
ocorrida no dia 27/12/2017. VII) Por solicitar o envio do Relatório de Manifestação do Conselho 35 
Fiscal ao Conselho Deliberativo, para fins de apreciação e aprovação das recomendações 36 
elencadas se assim entender.  E nada mais havendo a tratar, às 11:30hs (onze horas), o Sr. Presidente 37 
do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 38 
achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa 39 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 28 de dezembro de 2017.  40 


