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ATA Nº 10/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
31/10/2017. 

 
 
 
 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, às 15:00 horas, na 1 
sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany 4 
de Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda, com a presença do conselheiro 5 
com a presença do conselheiro suplente Danilo de Sousa Silva. Justificada a ausência do 6 
Sr. Adail Viana de Medeiros Filho. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro. I –7 
Ata nº 01/207 da reunião do Comitê de Conduta e Ética. II –Ata da reunião ordinária n.º 8 
10/2017 do Conselho Fiscal.  2) Assuntos para deliberação: I- Indicadores do Plano 9 
de Gestão Administrativa da FACEPI. REGISTROS: I – Sobre a Ata nº 01/2017 do 10 
Comitê de Conduta e Ética, o PRE parabenizou o sr. Danilo de Sousa pela indicação à 11 
presidência do referido comitê. Prosseguiu informando que considera pertinente a 12 
recomendação, sendo favorável a inclusão de cláusula de adesão ao código de conduta e 13 
ética da FACEPI nos próximos contratos firmados com a entidade. Os conselheiros 14 
Paulo Ernany e Carlos Alberto manifestaram-se favoráveis a recomendação. II-  Ata 15 
ordinária nº 10/2017 do Conselho Fiscal. Apreciaram a referida ata, porém não foram 16 
feitas observações para registro. DELIBERAÇÃO: I) Indicadores do Plano de 17 
Gestão Administrativa da FACEPI. O PRE solicitou a presença dos diretores da 18 
entidade, Robert Cavalcante (DPR), Lídia Francisca (DAF) e Paulo Oliveira (DGB), 19 
como também a presença do contador Hidelfrâncio para definição dos indicadores do 20 
PGA e suas respectivas metas. Prosseguiu fazendo um breve relato, relembrando aos 21 
presentes que os indicadores foram aprovados por este CD em 03/2017 e que a alteração 22 
objetivava o acompanhamento de todas as áreas da Fundação. A Sra. Lídia Francisca 23 
disse que acompanha e apresenta mensalmente à DEX todos os indicadores 24 
selecionados pela FACEPI, e em particular, os indicadores de custeio homologados pela 25 
DEX para a gestão do PGA, pois são indicadores específicos de custeio e recomendados 26 
pelos órgãos de controle para a gestão (execução, acompanhamento e controle) das 27 
despesas administrativas. O sr. Robert sugeriu que fosse inserido no PGA os 28 
indicadores abordados pela diretora. Após análise de cada indicador o CD deliberou: a)  29 
alteração no layout dos gráficos apresentados, acrescentando o acumulado dos seguintes 30 
indicadores: “1.0 - Índice dos recursos realizados frente aos recursos orçados”, “2.0 - 31 
Índice das despesas administrativa total frente aos investimentos do PGA”, “5.0 - 32 
Rentabilidade dos Investimentos do PGA frente ao certificado de depósito 33 
interbancário -CDI,” “8.0 - Índice de adesão de novos participantes”, “9.0 – Índice das 34 
despesas de administração previdencial frente às despesas administrativas totais 35 
realizada”; b) exclusão do indicador “6.0 - Índice rentabilidade fundo PGA”, por estar 36 
em duplicidade; c) análise dos resultados de 2017, tendo como parâmetro o ano 2016, 37 
visando definição de meta para 2018 do indicador “3.0 - Índice de despesas 38 
administrativa total frente aos participantes”; d) que a análise do indicar “4.0 – Índice 39 
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dos investimentos do PGA frente ao Ativo Total da Fundação” fosse realizado frente ao 40 
Ativo Total Mensal e) que a meta para o indicador “10.0 Índice reserva dos Benefícios a 41 
conceder frente as reservas de benefícios concedidos”  é xxxxx, f) que o indicador “11.0 42 
Índice de performance de demandas solucionadas” será definido após aprovação das 43 
ações do plano de comunicação da FACEPI. g) pela unificação dos indicadores de 44 
gestão do conselho deliberativo e dos demais indicadores acompanhados pela Diretora 45 
Administrativa e Financeira da FACEPI.  DECISÃO: Alteração dos indicados do PGA 46 
foi aprovada por unanimidade. II – Por determinar que a Secretária de Governança 47 
adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos 48 
aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo 49 
deu por encerrada a reunião as 17:00, autorizando a lavratura da presente ata, que após 50 
lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste 51 
evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 31 de outubro 52 
de 2017. 53 
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