ATA Nº 04/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 20/04/2020.
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Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, os membros da Diretoria Executiva
(DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, com sede da FACEPI, situada
à Rua Santa Luzia 910, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor
Presidente (DPR), Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque - Diretor de Gestão de Previdência
Complementar (DGB) e Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão
Administrativa e Financeira (DAF), manifestaram-se, via telefone, sobre os assuntos abaixo
relacionados. O DPR justificou a necessidade de elaboração do documento por questão de
ordem administrativa, tendo em vista o atual cenário em que se encontra o país, bem como,
devido aos cuidados que todos devem ter para evitar a disseminação do COVID-19. ORDEM
DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Apreciação da Ata ordinária n° 04/2020 e Ata
Extraordinária nº 02/2020 do Conselho Deliberativo. II) Processo de Incorporação da FACEPI
à EQTPREV. 2) Assuntos para deliberação: I) Parecer dos Auditores Independentes e
Demonstrações contábeis. II) Suspensão por 90 dias da cobrança dos empréstimos.
REGISTROS: I) Apreciação da Ata ordinária n° 04/2020 e Ata Extraordinária nº 02/2020
do Conselho Deliberativo. O DPR registrou que a DEX tomou ciência das referidas atas e que
serão adotadas as providências necessárias para atendimento das solicitações. II) Processo de
Incorporação da FACEPI à EQTPREV. O DPR informou que a Diretoria Executiva da
FACEPI tomou ciência das deliberações do Conselho Deliberativo, ratificou os documentos do
Processo de incorporação da FACEPI pela EQTPREV, aprovados pelo Conselho Deliberativo,
e que adotará as providências necessárias para execução dos trabalhos dentro dos prazos
estabelecidos. DELIBERAÇÃO: I) Parecer dos Auditores Independentes e Demonstrações
contábeis. O DPR registrou o recebimento das demonstrações contábeis acompanhadas do
relatório dos auditores independentes, do exercício de 2019. Na oportunidade, encaminha aos
Conselhos Fiscal e Deliberativo, para aprovação e posterior envio/transmissão para a PREVIC
dentro do prazo, legalmente, permitido. DELIBERAR: Por aprovar demonstrações contábeis
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do exercício de 2019, remetendo aos
conselhos fiscal e deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Suspensão
temporária da cobrança dos empréstimos. Sensibilizados pelo momento de dificuldade
vivenciado em função da pandemia do COVID-19, o DPR informou que a cobrança dos
empréstimos concedidos pela FACEPI será suspensa pelo prazo de 90 dias e que a ação é mais
uma medida adotada para tranquilizar os participantes e assistidos. Disse ainda, que a medida
está alinhada com as demais fundações do grupo Equatorial, que após este período será
retomando a cobrança sem nenhum encargo adicional, e que as parcelas suspensas serão
cobradas ao final do período originalmente contratado. Continuou informando que a suspenção
não trará prejuízos para FACEPI uma vez que as despesas dos encargos são calculadas no ato
da concessão dos empréstimos. DELIBERAR: Por aprovar a suspensão da cobrança dos
empréstimos dos meses abril, maio e junho de 2020. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por finalizado, autorizando a lavratura do
presente documento, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos Diretores e por mim,
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 20 de
abril de 2020.
ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Diretor Presidente

CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

JOANA MATILDE ROCHA MARTINS FRANKLIN
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária

