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ATA Nº 07/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 

SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 

15/09/2020. 

 

 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às 15:00 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. ORDEM DO DIA: I – 4 

Apreciação das Atas nºs 04/2020 e 05/2020 do Conselho Fiscal. II - Apreciação das Atas 5 

nºs 06/2020 e 07/2020 da Diretoria Executiva. III – Relatório de Manifestação do 6 

Conselho Fiscal – 2º Sem/2019. IV- Indicadores do PGA.  REGISTROS: I – 7 

Apreciação das Atas nºs 04/2020 e 05/2020 do Conselho Fiscal. Após análise não 8 

fizeram observações para registro. II - Apreciação das Atas nºs 06/2020 e 07/2020 da 9 

Diretoria Executiva. Após leitura, os conselheiros se manifestaram sobre os seguintes 10 

assuntos: a) ACT – FACEPI, solicitando informações sobre as tratativas do acordo 11 

coletivo dos empregados da entidade. b) Sobre os contratos de locação, os conselheiros 12 

solicitaram informações sobre imóvel desalugado localizado na Av. João XXIII, além de 13 

solicitar avaliação de impacto, de curto e médio prazo, na renda temporal da receita da 14 

entidade com as possíveis resilição dos demais contratos de locação e custos com 15 

reformas na estrutura física dos imóveis para torná-los mais atrativo para o mercado.  III 16 

- Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2º sem/2019. Após análise do 17 

documento os conselheiros recomendaram que nos próximos relatórios os gráficos 18 

apresentados da rentabilidade sejam em posição acumulado, facilitando desta forma a 19 

compreensão. DELIBERAÇÃO: a) Por aprovar o Relatório de Manifestação do 20 

Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2019. DECISÃO: Aprovado por 21 

unanimidade.  IV- Indicadores do PGA. Os conselheiros confirmaram o recebimento 22 

dos indicadores, que após análise deliberaram sobre os pesos de cada indicador: “1 – 23 

Índice de gastos gerenciáveis 15% ; 2 – Índice de rentabilidade 30%; 3 – Nível de 24 

consistência da base cadastral 10%; 4 – Índice de aderência à Política de Investimentos 25 

30%; 5 – Índice de inadimplência de empréstimos 15%”. Sobre o indicador 3 – Nível de 26 

consistência da base cadastral, cujos informações não foram apresentadas, foi 27 

conceituado pelos conselheiros como a relação entre a base cadastral e o pagamento dos 28 

benefícios. Por fim determinou que a Secretária de Governança adote as providências, 29 

assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada 30 

mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo em exercício deu por 31 

encerrada a reunião às 16:00 h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 32 

achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, 33 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 15 de setembro de 34 

2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35 
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CARLOS EDUARDO S DE ALMEIDA                       JOAQUIM ANTONIO M BARROS 

    Presidente do Conselho      Conselheiro 

 

 

PAULO ERNANY DE A ALVARENGA                       VALDEMAR DA SILVA TORRES 

Conselheiro        Conselheiro 

 

 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 

Secretária  


