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ATA Nº 06/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 

SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 

27/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, às 14:30 horas, reuniram-1 

se, ordinariamente, por vídeo conferência, os membros do Conselho Deliberativo da 2 

FACEPI, Carlos Eduardo Soares de Almeida, Joaquim Antonio Milhomem Barros, Paulo 3 

Ernany de Assunção Alvarenga e Valdemar da Silva Torres. Como convidados, fizeram 4 

parte da vídeo conferência a Sra. Joana Matilde e o Sr. Ciro Albuquerque, 5 

respectivamente, Diretora de Gestão Adm. e Financeira e Diretor de Gestão de 6 

Previdência Complementar da FACEPI. ORDEM DO DIA: I - Proposta de Indicadores 7 

do PGA/2020. I – Após os conselheiros confirmarem recebimento da proposta de 8 

indicadores do PGA, o Presidente lembrou que a matéria foi solicitada à Diretoria 9 

Executiva, para que fosse apresentada ao Conselho já com definições de meta, desafio e 10 

comparativo com o realizado de 2019. Indagada pelo Presidente a Diretora de Gestão 11 

Adm. e Financeira explicou que, conforme apresentado na proposta, sugeriu atualização 12 

de alguns índices que, desde o exercício anterior, não está em conformidade com o 13 

orçamento aprovado. Lembrou que a última revisão dos indicadores foi em 2016 e que 14 

desde esse período, alguns indicadores como o de pessoal, serviços e demais despesas 15 

sempre ficam acima da meta. Disse ainda que, permanecendo o modelo atual, os 16 

resultados de 2020 ficarão acima da meta estabelecida no Regulamento. O Conselheiro 17 

Joaquim sugeriu otimizar quantidade de indicadores a fim de facilitar o acompanhamento 18 

e execução. Indagado pelo Conselheiro Valdemar, o Diretor de Gestão de Previdência 19 

Complementar da FACEPI, em síntese, apresentou a tabela de indicadores, já utilizada 20 

pela EQTPREV. O Presidente do Conselho disse que, a partir de então, com o novo 21 

modelo utilizado pela nova Patrocinadora, o resultado passa a ser mais relevante que o 22 

processo, dessa forma, sugeriu que o PGA da FACEPI passe a ter apenas 05 (cinco) 23 

indicadores, que seria um agrupamento do que já existe, com o objetivo de definir que há 24 

de mais importante, sem que haja prejuízo do acompanhamento da proposta inicial. 25 

DELIBERAÇÃO: a) Por aprovar a atualização dos indicadores propostos pelo Conselho 26 

Deliberativo, que segue: 1 – Índice de gastos gerenciáveis; 2 – Índice de rentabilidade; 3 27 

– Nível de consistência da base cadastral; 4 – Índice de aderência à Política de 28 

Investimentos; 5 – Índice de inadimplência de empréstimos. b) Que a Diretoria Executiva 29 

apresente, até a próxima, reunião as metas e índices dos indicadores propostos.  30 

DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  Por fim determinou que a Secretária de 31 

Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos 32 

assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 33 

Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião às 11:00 h, autorizando a lavratura 34 

da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por 35 

mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 36 

Teresina, 27 de julho de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37 
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