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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 032 DO CAF EM 20/12/2017 – pauta: Acompanhamento da gestão 

do Serra Previ 

 

Aos vinte e  dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala do serra previ, 

Rua Dom Pedro 1º, Nº 2389 sede da prefeitura Municipal de Mirante da Serra, reuniram-se os membros do 

CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. Pauta: 

Acompanhamento de gestão. A Presidente do CAF,conselheira Glauciania do Santos declarou aberta a 

sessão onde agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra para a senhora Quesia Andrade 

Balbino Barbosa, que informou  em  que em conversa com o secretário Sergio Massaroni ele explicou que 

iria fazer apurações contábeis para poder pagar os seguintes valores: 186.577,62 referente a seis 

mensalidades de gasto administrativo,201.598,80 referente a cinco mensalidades de déficit atuarial, 

21.591,98 referente a contribuição patronal sobre precatórios,totalizando 409.768,40 em atraso.  Foi 

informado que o portal transparência já está funcionando com as devidas publicações do instituto, foi 

sugerido por este conselho que juntamente com a ata se faça a publicação da composição do saldo devedor. 

Quanto à futura sede do serra previ foi informado que já foi homologado e só falta a assinatura do contrato e 

esta aguardando o termino da reforma do prédio. O assistente social Leonardo Merlin está a disposição do 

serra previ uma vez por semana para fazer visita in loco e realizar o relatórios e encaminhar ao perito.Foi 

questionado por este conselho o porque do atraso de encaminhamento do DAIR,DIPR, e demonstrativo 

contábeis, a Superintendente vai questionar ao Silvestre Rosso que e o responsável pelo DAIR-

demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos, em relação ao demonstrativos contábeis o 

contador senhor Milton Coimbra encaminhará o balanço de junho/2017 até o dia 23/12/2017 e o DIPR 

depende dos repasse que estão em atraso. Não havendo nada mais a tratar, eu Marizete Souza de Paula, lavrei 

a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos _________________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ______________________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Marizete de Souza Paula   _____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  
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Ofício Nº 124/SUPERINT. SERRA PREVI                   Em, 13 de dezembro de 2017. 
 

Excelentíssimo Senhor  

ADINALDO DE ANDRADE 

MD. Prefeito Municipal 
MIRANTE DA SERRA - RO 

 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 
                                               Com os meus cordiais cumprimentos reiteramos, a vossa 
excelência solicitamos o repasse ao instituto de previdência do mês de junho a 
dezembro/2017,  e informamos que nesta data  não temos recurso para pagamento da 
folha do mês de Dezembro. Segue abaixo as seguintes pendências financeiras do 
município em relação ao SERRA PREVI: 
 
Aporte Gastos Administrativos 07/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
Aporte Gastos Administrativos 08/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
Aporte Gastos Administrativos 09/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
Aporte Gastos Administrativos 10/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
Aporte Gastos Administrativos 11/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
Aporte Gastos Administrativos 12/2017 – ..............................................R$  31.096,27 
 
Precatórios Parte Patronal _ ..................................................................R$  21.591,98 
 
Aporte Deficit Atuarial 08/2017 – ............................................................R$  40.319,76 
Aporte Deficit Atuarial 09/2017 – ............................................................R$  40.319,76 
Aporte Deficit Atuarial 10/2017 – ............................................................R$  40.319,76 
Aporte Deficit Atuarial 11/2017 – ............................................................R$  40.319,76 
Aporte Deficit Atuarial 12/2017 – ............................................................R$  40.319,76 
 
TOTAL DA PREFEITURA - ...................................................................R$ 409.768,40 
 
TOTAL GERAL – ...................................................................................R$ 409.768,40 
 
Sendo o que temos para o momento, renovamos protestos de considerável estima e 
distinto apreço. 
                                  
                                                               Atenciosamente, 
 

                                QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA 
Superintendente do Serra Previ  

Portaria 3678/2017 
 


