ATA Nº 04/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
16/04/2020.
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Aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, às 16:00 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
e Joaquim Antonio Milhomem Barros. Registrada a presença do Diretor de Gestão de
Previdência Complementar, o Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque, e as ausências
injustificadas dos conselheiros Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Valdemar da Silva
Torres. ORDEM DO DIA: I- Prorrogação dos mandatos dos membros dos órgãos
estatutários da FACEPI. II- Apreciação do Processo de Incorporação da FACEPI pela
EQTPREV. REGISTROS: Considerando o Estatuto da Entidade em seu o Artigo 26 –
“O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e,
extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação do seu presidente,
sempre com a presença da maioria dos membros, em primeira convocação, ou com
quórum mínimo de metade dos membros do Conselho Deliberativo, em segunda ou
terceira convocação”, os membros presentes decidiram por remarcar a reunião, em
segunda convocação, para o dia 20 de abril de 2020 às 10hs. Considerando a pandemia
de COVID-19 bem como as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de não
aglomeração de pessoas, a reunião será realizada através de vídeo conferência, ficando
aberto os demais canais de comunicação, ou seja, via e-mail e conferência telefônica, para
as manifestações dos membros deste colegiado. 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 17:00 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, 16 de abril de 2020.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

JOAQUIM ANTONIO MILHOMEM BARROS
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMEBRGER
Secretária
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