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ATA Nº 04/2020 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 30/06/2020. 

 
 
 

Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, às 16:30 horas, os membros do 1 
Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI com 2 
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 os seguintes assuntos. ORDEM DO DIA: I – 6 
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DA FACEPI. O DPR fez um breve 7 
resumo sobre as rentabilidades apresentadas na reunião anterior, cujo valores 8 
apresentavam-se negativos e solicitou a participação da Sra. Joana Matilde (diretora 9 
Financeira) e do Sr. Marcello Alencar (Coordenador de Investimentos) para discutir as 10 
novas estratégias. I – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DA FACEPI. O 11 
DPR fez um breve resumo sobre as rentabilidades apresentadas na reunião anterior, cujo 12 
valores apresentavam-se negativos e solicitou a participação da Sra. Joana Matilde 13 
(diretora Financeira) e do Sr. Marcello Alencar (Coordenador de Investimentos) para 14 
discutir as novas estratégias. A Sra. Joana disse que o PBD possui aproximadamente 88% 15 
de seus ativos alocados em renda fixa, estando aproximadamente 51% destes em títulos 16 
públicos classificados como “mantidos até o vencimento” (na curva), não sofrendo, 17 
portanto, um impacto tão negativo nos meses de fevereiro e março. Nesses dois meses, o 18 
PCV foi mais impactado negativamente, assim como o mercado em geral, devido a alguns 19 
fatores, como por exemplo: não ter títulos públicos marcados “na curva” (o que reduziria 20 
bastante a volatilidade) e ter uma parcela proporcionalmente maior em renda variável do 21 
que o PBD. Acrescentou que o cenário vem melhorando, mas sugere uma revisão das 22 
Políticas de Investimentos. Lembrou, ainda, que a visão de EFPC é de longo prazo. O Sr. 23 
Marcello fez um breve histórico sobre os investimentos, entendendo essa queda 24 
generalizada nos mercados como pontual, visto que os mesmos vinham com resultados 25 
bastante positivos até dezembro/2019, às vésperas do evento COVID19. Ressaltou que o 26 
fato de o PCV ter boa parte de seus investimentos de renda fixa alocados em crédito 27 
privado contribuiu para uma rentabilidade tímida desse segmento quando comparado ao 28 
PBD. Em relação ao segmento de renda variável, e em concordância com a Sra. Joana, 29 
acrescentou que o PCV possui aproximadamente 12% de seus recursos alocados no 30 
segmento e o PBD, 4%. Acrescentou que, em abril e maio já houve uma sensível melhora 31 
no cenário, porém com muita volatilidade, devendo ser adotada uma postura de muita 32 
cautela, evitando movimentos bruscos na carteira. Ressaltou, também, que há liquidez 33 
suficiente nos planos de benefícios, sem qualquer necessidade de resgates emergenciais, 34 
o que implicaria em riscos de realização de prejuízo. Após explanações, o PRE entende 35 
que, neste momento, não seria salutar fazer modificações nos fundos e como a tendência 36 
do mercado nos meses subsequentes é de melhoria, decidiram por aguardar o estudo da 37 
consultoria financeira de revisão das Políticas de Investimentos, conforme sugerido pela 38 
Diretora Financeira. Continuou sugerindo a participação da Diretora Financeira e do 39 
Coordenador de Investimentos nas próximas reuniões deste conselho, entendendo que é 40 
um momento delicado e que deve ter um acompanhamento de perto. Os demais 41 
conselheiros compartilharam do mesmo entendimento do presidente e agradeceram a 42 
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participação da Diretora e do Coordenador.  II – SUPERÁVIT DO PLANO BD. O PRE 43 
registrou o recebimento do documento com considerações do atuário da entidade, sobre 44 
a possibilidade de distribuição do montante superavitário do Plano de Benefício Definido, 45 
e de acordo com o mesmo o plano não tem reserva especial para a revisão do plano de 46 
benefícios, seja de forma voluntária ou de forma obrigatória, conforme preceitua 47 
legislação vigente (Resolução CNPC nº 30/2018). III – CERTIFICAÇÃO – sobre as 48 
certificações o PRE registrou o recebimento da planilha com a situação atualizada de 49 
todos os conselheiros e solicitou que seja providenciado as certificações na medida em 50 
que a demanda ocorra. IV – COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA 51 
FACEPI. O DPR em comunicou sobre o recebimento da C.E. Jurídico nº. 947/2020, 52 
datada de 29/06/2020 informando que a Diretoria Executiva da EQUATORIAL PIAUÍ, 53 
por meio da RESOLUÇÃO Nº. 001/2020, indicou a recondução do Sr. Carlos Eduardo 54 
Soares de Almeida para compor o Conselho Deliberativo da FACEPI, como membro 55 
titular, e a condução do Sr. Tibúrcio Valeriano Dantas Gurgel, como membro suplente do 56 
Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, ambos com período de mandato de 02/07/2020 57 
até 01/07/2024. Registrou ainda que, na mesma Resolução, fora formalizada a indicação 58 
do Sr. Windsor Silva Santos Junior para compor o Conselho Fiscal da FACEPI, como 59 
membro titular, e, como seu suplente, o Sr. Danilo Sá Urtiga Nogueira, ambos com 60 
período de mandato de 02/07/2020 até 01/07/2024. Após o registro, os Senhores 61 
indicados para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FACEPI assinaram os 62 
Termos de Posse. Dando seguimento à reunião, e nos termos do artigo 25, § 2º do Estatuto 63 
Social da FACEPI, os Conselheiros nomeados pela Patrocinadora indicaram o Sr. Carlos 64 
Eduardo Soares de Almeida como Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação. Na 65 
sequência o Presidente do Conselho Deliberativo registrou que, através da mesma 66 
RESOLUÇÃO Nº. 001/2020, a Diretoria Executiva da EQUATORIAL PIAUÍ 67 
formalizou a recondução aos mandatos de Presidente, o Sr. Robert Soares Martins 68 
Cavalcante, Diretor de Gestão de Previdência Complementar, o Sr. Ciro Ferreira de 69 
Albuquerque, e Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, a Sra. Joana Matilde 70 
Rocha Martins Franklin, da FACEPI por mais 02 (dois) anos a partir de 02 (dois) de julho 71 
de 2020. Levando em consideração o exposto e ainda de acordo com as atribuições do 72 
Conselho Deliberativo conferido pelo Estatuto Social da Fundação, o Sr. Presidente em 73 
Exercício põe-se favorável à recondução dos Diretores, indagando aos demais 74 
conselheiros se havia alguma objeção quanto à decisão. Os Conselheiros, à unanimidade 75 
declararam concordância com a recondução dos mandatos dos Diretores em comento. 76 
Dessa forma, o Conselho Deliberativo da FACEPI aprovou a recondução aos mandatos 77 
de Presidente, Diretor de Gestão de Previdência Complementar e Diretora de Gestão 78 
Administrativa e Financeira da Fundação, respectivamente o Sr. Robert Soares Martins 79 
Cavalcante, o Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque, e a Sra. Joana Matilde Rocha Martins 80 
Franklin, por mais 02 (dois) anos. Após a aprovação por parte do Conselho, os Diretores 81 
assinaram os Termos de Posse. Por determinar que a Secretária de Governança adote as 82 
providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 83 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo em 84 
exercício deu por encerrada a reunião às 18:00 h, autorizando a lavratura da presente ata, 85 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária 86 
deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de junho 87 
de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88 
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