
  

 
 
ATA Nº 03/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 09/10/2018. 
 
 
 

Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, 1 
na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os 2 
membros da Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. 3 
QUORUM: legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente 4 
(DPR), Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e 5 
Financeira e Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência 6 
Complementar (DGB). ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) SISTEMA DE 7 
INFORMAÇÕES DE ÓBITOS (SISOBI) – O DPR informou que a parceria, entre 8 
DATAPREV e ABRAPP, para possibilitar aos fundos de pensão o acesso ao SICOBI foi 9 
firmado, e que para as associadas da ABRAPP o valor estimado é de R$ 500,00 fixos e mensais, 10 
acrescidos de R$ 0,50 por dado consultado. Continuou informando que este assunto foi 11 
abordado no ano passado e que na época o valor dos serviços, para uma única consulta, seria 12 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando um volume de 1000 participantes, 13 
acrescidos de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por excedente. O DGB disse que a adesão 14 
da FACEPI ao Contrato de Prestação de Serviço de Batimento de Dados de óbitos é de 15 
fundamental importância para a entidade, uma vez que minimiza o pagamento de benefícios de 16 
participantes falecidos. Continuou informando que atualmente existe dois benefícios suspensos 17 
por falta de recadastramento. Sobre os valores desses benefícios, a DAF disse que não tem 18 
como estimar o valor existente na conta bancária por não conhecer a data do óbito, e que 19 
considera importante a adesão da FACEPI. DELIBERAR: a) Por aprovar a adesão da FACEPI 20 
ao Contrato de Prestação de serviço de batimento de dados de óbitos ABRAPP e DATAPREV, 21 
no valor de 500,00 fixos e mensais, acrescidos de R$ 0,50 por dado consultado, por considerar 22 
a proposta mais vantajosa para a entidade, ou seja, menor custo se comparado com a proposta 23 
da GAMA Consultoria. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) PROPOSTA 24 
COMERCIAL - BUSCA DE BENS E ATIVOS. O DPR informou que as propostas refere-se 25 
a contratação de serviços de busca e expedição de certidões, para fins de identificação de 26 
imóveis sob registro e titularidade de todas as partes relacionadas a Locação Comercial do 27 
imóvel situado na Av. João XXIII, cuja locatária é Múltipla Educação Superior LTDA, 28 
objetivando a indicação de bens à penhora no Processo nº 0809587-76.2018.8.18.0140.  29 
DELIBERAR: a) Por aprovar a contratação do escritório Carvalho e Pinheiro Sociedade de 30 
Advogados, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). DECISÃO: 31 
Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 16:00h (quatorze horas), o Sr. 32 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 33 
achada conforme, vai assinada pelos Diretores, para que possa produzir seus efeitos legais e 34 
jurídicos. Teresina, 09 de outubro de 2018. 35 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                           
                                     
 

JOANA MATILDE ROCHA MARTINS FRANKLIN  
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira  

 
 
 
 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 
Secretária  

 
 
 
 


