ATA Nº 05/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
22/06/2020.
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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, às 11:00 horas, os membros
do Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI
com sede situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente, por vídeo
conferência, neste ato representado pelos conselheiros Carlos Eduardo Soares de
Almeida, Joaquim Antonio Milhomem Barros, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e
Valdemar da Silva Torres. Registrou ainda que esta reunião se refere a do mês de
maio/2020. ORDEM DO DIA: I - APRECIAÇÃO DA ATA 03/2020 DO
CONSELHO FISCAL. Após leitura da ata, os conselheiros manifestaram sobre os
indicadores do PGA, no sentido de reiterar a solicitação registrada na ata nº03/2020 do
CD, de que seja apresentado nova proposta de indicadores do PGA, já com as definições
de meta, desafio e comparativo com o realizado de 2019. Solicitou ainda, que a demanda
seja atendida pela Diretoria Executiva, até o fim do mês corrente. II – APRECIAÇÃO
DAS ATAS 04/2020 E 05/2020 DA DIRETORIA EXECUTIVA. Após apreciação das
atas, o conselho deliberativo manifestou preocupação com relação à rentabilidade, cuja
os índices estão negativos, e solicitou presença da Diretora Financeira para prestar
algumas informações, indagou se não seria necessário mudar a estratégica dos
investimentos, buscando investimentos mais conversadores. III – CERTIFICAÇÃO –
sobre as certificações o conselho solicitou que seja apresentado planilha contendo relação
com a situação atual dos certificados dos conselheiros e diretoria e o que a legislação
recomenda diante deste cenário atual de pandemia. Por determinar que a Secretária de
Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos
assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho
Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião às 12:00 h, 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 jurídicos e legais efeitos.
Teresina, 22 de junho de 2020.
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Presidente do Conselho
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