ATA Nº 04/2020 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA
FUNDAÇÃO
CEPISA
DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 09/06/2020.
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Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, às 10:00 horas, conselheiros Danilo
de Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha, Angélica Morais Martins e Sérgio Augusto
Veiga da Silva, membros do Conselho Fiscal (CF) da Fundação CEPISA de Seguridade
Social – FACEPI, com sede situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente,
por vídeo conferência. REGISTROS: I) O recebimento dos balancetes analíticos dos planos
PBD, PCV, PGA e balancete analítico consolidado e geral, das Despesas Administrativas,
Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI, do Relatório de Aplicações Geral e
Relatório de Resgates Geral referente aos meses de janeiro a março de 2020, Apreciação das
atas do Conselho Deliberativo Nº 04/2020 e das reuniões extraordinárias nºs 02/2020 e
03/2020, Apreciação das Ata nº 04/2020 da Diretoria Executiva. II) Que na presente data, a
Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI. III) Recebimento das informações
solicitadas e registrada na ata anterior, referente aos valores das possíveis demissões.
APRECIAÇÃO: I) Despesas Administrativas e Folha de Pagamento dos empregados
da FACEPI, referente aos meses de janeiro a março de 2020. Após análise dos
documentos, os conselheiros não fizeram observações para registro. II) Relatório de
Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral aos meses de janeiro a março de 2020.
Com relação ao plano PCV os conselheiros verificaram que no decorrer destes meses o seu
patrimônio vem diminuindo e solicitaram a participação do coordenador de investimentos
para esclarecer a situação. Este informou aos conselheiros, que o decréscimo no patrimônio,
refere-se à diminuição das contribuições para o plano, a realizações de resgastes pelos
participantes desligados da Patrocinadora, como também a concessão dos benefícios, disse
ainda que fará uma análise mais detalhada e apresentará a este conselho. III) Apreciação
das atas do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. Após leituras das atas os
conselheiros manifestaram sobre: a) com relação ao déficit do PCV solicita informações da
DEX, sobre as providências que estão sendo tomadas para estagnar o aumento do déficit e
quais as medidas adotadas para sanar o déficit existente. b) com relação ao provisionamento
das despesas com possíveis demissão dos empregados da FACEPI, foi apresentado pelo
Coordenador Bruno, estudo com previsão de rescisões em julho/2020, no conforme
documento anexo. DELIBERAÇÃO: I) Por aprovar os balancetes analíticos e
Consolidado Geral dos Planos BD, CV e do PGA Consolidado Administrativo referente
aos meses janeiro a março de 2020. E nada mais havendo a tratar, às 11:00hs (onze horas), o
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que
após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento,
para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 09 de junho de 2020.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal
JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
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