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ATA Nº 05/2020 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 

SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 20/11/2020. 

CNPJ:  07.689.813/0001-80 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às 16:30 horas, os membros 1 

do Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI 2 

com sede situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se extraordinariamente, por vídeo 3 

conferência, neste ato representado pelos conselheiros Carlos Eduardo Soares de 4 

Almeida, Joaquim Antonio Milhomem Barros, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e 5 

Valdemar da Silva Torres para abordar o seguintes assunto. ORDEM DO DIA: I – 6 

DEFINIÇÃO DA DATA EFETIVA PARA A INCORPORAÇÃO DA FACEPI E 7 

DA FACEAL PELA EQTPREV. O Presidente do conselho informou aos demais 8 

integrantes do Conselho Deliberativo que a Superintendência Nacional de Previdência 9 

Complementar – Previc aprovou, por intermédio da Portaria Previc/Dilic Nº 783, de 10 

10/11/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/11/2020, a proposta de 11 

incorporação desta Fundação CEPISA de Seguridade Social (“FACEPI”) e da Fundação 12 

CEAL de Assistência Social e Previdência (“FACEAL”) pela Equatorial Energia 13 

Fundação de Previdência (“EQTPREV”). Ressaltou que, conforme dispõe a Cláusula 14 

Quinta do Termo de Incorporação que instruiu o processo aprovado pela Previc, a 15 

efetivação da operação deverá ocorrer até o último dia útil do 4º (quarto) mês subsequente 16 

ao da Data da Autorização, isto é, até o dia 31/03/2021, desta forma sugeriu a data efetiva 17 

para o processo a data 04/01/2021. O Sr. Valdemar apresentou posicionamento contrário 18 

a incorporação, falou que existem graves pendências com os participantes, sendo a 19 

principal delas o período sem plano, que a instituição fiscalizadora e reguladora não 20 

respondeu a contento as instituições AAPCE, SINTEPI e ANAPAR, representantes dos 21 

participantes desta entidade. Questionou sobre a composição paritária dos membros deste 22 

conselho que, sendo dois membros indicados e dois membros eleitos, mais o voto de 23 

minerva do presidente, as decisões serão sempre favoráveis à patrocinadora. Disse que 24 

entende que, os órgãos estatutários da entidade devam ser extintos somente quando o 25 

processo for concluído. O Sr. Paulo Ernany compartilhou do mesmo entendimento do 26 

Conselheiro Valdemar e ratificou seu voto contrário ao processo de incorporação, 27 

conforme registrado na ata da reunião extraordinária nº02/2020, de 20/04/2020, enfatizou 28 

ainda que, efetivamente, a pendencia de maior relevância é o período  de 10 anos sem 29 

plano, após o saldamento do Plano de Benefícios Definido,  efetuado unilateralmente pela 30 

patrocinadora, motivo de maior insatisfação dentro dos participantes e assistidos da 31 

FACEPI. O Sr. Joaquim ratificou seu posicionamento favorável a incorporação e 32 

concordou com a data efetiva sugerida. Disse que a unificação da gestão trará otimização 33 

de custos e entende que sob uma mesma gestão os planos serão melhores gerenciados. O 34 

sr. Carlos Eduardo disse que a data proposta se deve aos seguintes fatos: já há autorização 35 

do órgão regulador para efetivação do processo de incorporação; conforme documentação 36 

atinente ao processo em referência, há tempo suficiente para transição de gestão até a data 37 

proposta; considerando a proximidade do fim do exercício contábil 2020, julga-se ser 38 

prudente a mudança de gestão apenas no primeiro dia útil do exercício subsequente, 39 

mitigando riscos de atrasos no processo de fechamento contábil do ano. Após debates, o 40 

Conselho Deliberativo, por voto de minerva do presidente, aprovou a fixação da Data 41 
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Efetiva da incorporação no dia 04/01/2021, ficando a Diretoria Executiva da FACEPI 42 

autorizada a adotar as medidas necessárias para a concretização da operação e, sobretudo, 43 

franqueando à EQTPREV, na qualidade de Entidade Incorporadora, nos termos da 44 

Cláusula Sexta do Termo de Incorporação, a possibilidade de agir em nome da FACEPI 45 

para que a operação seja efetivada, observados os ditames do Termo de Incorporação. E 46 

nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a 47 

reunião às 17:30 h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 48 

conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 49 

possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 20 de novembro de 2020.   50 

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho  

 

 

VALDEMAR DA SILVA TORRES 

Conselheiro Titular  

 

 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMEBRGER 

Secretária  

 

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA 
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