
  

 
 
ATA Nº 02/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 15/05/2019. 
 
 
 
 
 

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às oito horas, na sede da FACEPI, 1 
situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr. Benício 4 
Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a Sra. Joana 5 
Matilde Rocha Martins Franklin, Diretora de Gestão Adm. e Financeira da FACEPI. 6 
ASSUNTOS: I) Contratação prestador de serviço: serviços técnicos atuariais.  7 
CONSIDERANDO: a) Que o encerramento do contrato com a atual consultoria ocorrerá em 8 
18/05/19; b) A necessidade da Fundação em continuar com o serviço especializado de 9 
consultoria e acompanhamento técnico atuarial para os dois planos da Fundação; c) As 10 
informações apresentadas na NT N°001/2019 CCCB/DGPC. d) Considerando a atual situação 11 
da FACEPI, ou seja, transição de gerenciamento dos planos administrados por esta entidade 12 
para a EQTPREV, em que surgiu outras demandas e que existe a necessidade de continuidade 13 
dos serviços já iniciados. e) que o contrato está sem reajuste desde 2017. DELIBERAR: Por 14 
renovar o contrato com a empresa MERCER, que presta serviços de forma satisfatória, 15 
reajustado com base no índice INPC 5,07% (período de maio/2018 a abril/2019). DECISÃO: 16 
Aprovado por unanimidade. II) Aditivo ao contrato de prestação de serviços com a empresa 17 
S2W – Sistemas e Serviços Web – e-mail marketing.  CONSIDERANDO: a) Nota Técnica 18 
nº 006/2019 DGB-CCOM. b)  que o contrato de e-mail marketing encerra-se neste mês e que o 19 
serviço é prestado pela mesma empresa que presta serviços de manutenção do site. c) que o 20 
valor do serviço não sofrerá acréscimo. DELIBERAR: 1) Por aprovar o termo aditivo ao 21 
contrato de manutenção do site, incluindo os serviços de e-mail marketing limitados a 10 mil 22 
envios por mês. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 23 
09:00h (nove horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 24 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores, para que possa 25 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 15 de maio de 2019. 26 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                                                              
 

JOANA MATILDE ROCHA M. FRANKLIN 
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 
 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 
Secretária  

 
 
 
 
 
 


