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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 033 DO CAF EM 17/01/2018 – pauta: Acompanhamento da gestão 

do Serra Previ 

 

Aos dezessete  dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 ao 

contador, senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra, ao tempo em que o convidou para secretariar os 

trabalhos, considerando que a conselheira secretaria, senhora Marizete não pode comparecer, tendo 

justificado que estaria organizando o espaço da APAE, para recepcionar a equipe do projeto 

Rondom, também não compareceu a conselheira, senhora Maria das Dores Santos, e a 

superintendente do SERRA PREVI, senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa  ficou de repouso se 

recuperando de uma dor no joelho que vinha se agravando no decorrer da semana, o senhor Milton 

informou que dos débitos relacionados na ultima reunião findaram o exercício sem pagamento : 

cinco parcelas do aporte do gasto administrativo no valor de R$ 31.096,27 totalizando R$ 

155.481,35, três parcelas do aporte para amortização do déficit atuarial no valor de  R$ 40.319,76,  

totalizando R$ 120.959,28 o valor referente à contribuição patronal no valor de R$ 21.591,98, e 

parte das contribuições previdenciária das folhas, ainda em conciliação, considerando o volume de 

serviços no fim do exercício e ainda em janeiro, a tesoureira ficou de férias, apurou-se que a saúde 

deixou de repassar aproximadamente R$ 23.000,00 do PACS, com um debito apurado nesta data de 

R$ 321.032,61 quanto à prefeitura falta finalizar a conciliação dificuldade que será evitada a partir 

de 2018, quando os repasses serão feitos através de uma guia para a saúde e uma guia para a 

prefeitura, facilitando a conciliação, por recomendação dos auditores do TCE/RO. Em relação à 

aplicação do valor do aporte não repassado, a discussão é sobre aplica-lo na compra de um prédio e 

ou um carro, para estruturar o SERRA PREVI, o senhor Milton informou que a superintendente 

Senhora Quesia, solicitou do Deputado Federal senhor Expedito Neto, quando da visita dele ao 

município, na entrega do veiculo da SEMSAU e o mesmo confirmou uma emenda de R$ 

100.000,00 para o SERRA PREVI adquirir um carro, objetivando atender à demanda de transporte 

na gestão do SERRA PREVI, como por exemplo, encaminhamento de processos aos peritos, 

participação em cursos e visitas a outros institutos, visando padronizar e otimizar o atendimento ao 

segurado. Quanto ao aluguel do prédio o senhor Milton informou que o processo está pronto para 

assinar o contrato, e o prédio escolhido pela COMISSÃO foi o prédio em frente à prefeitura, antes 

ocupado pelo CRAS, informou ainda que a SEMTAS, sabendo da nossa locação do prédio, 

explicou que precisava de um local para os trabalhos administrativos separados dos serviços 

desenvolvidos no CRAS, e como já tinha uma estrutura de internete e ar condicionado no prédio, 

como o mesmo é muito grande para o SERRA PREVI, que iria pagar o aluguel e deixar salas 

fechadas, solicitou autorização para continuar com a parte administrativa, e propôs pagar a energia 

para compensar a ocupação do espaço, após aprovação do conselho e com consentimento da dona 

do prédio, o que evitaria os transtornos de uma mudança, inclusive a viabilização da internet, após 

uma pequena discussão o conselho deliberou por não concordar, e após conferir o processo de 

locação, questionou o porque do prédio com uma proposta de R$950,00 não foi o escolhido e sim o 

que nem fazia parte da media de preços, e após discussão se pronunciaram desfavorável  à escolha 

do prédio, pelo valor e também pelo fato de ser um prédio maior do que a necessidade do SERRA 

PREVI, podendo por este fato surgir circunstancias de problemas ao SERRA PREVI, foi 

questionado também o fato de ter sido homologada a escolha da comissão, sem que o CAF 



 
 

 

Rua  Dom Pedro  nº 2389  Centro – CEP: 76.926-000 – Mirante da Serra – RO 

CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
avaliasse o processo, fato que levou o conselho a deliberar que todo processo passe pelo CAF, após 

os trabalhos da CPL, para avaliação e parecer do CAF, objetivando evitar desconforto parecido com 

a situação da locação do prédio, o senhor Milton, antes da reunião tinha solicitado à chefe de 

gabinete, para falar com o prefeito, e antes do fim da reunião o mesmo pediu autorização de se 

afastar por uns cinco minutos para conversar com o prefeito, e o assunto é a segunda reiteração do 

MP sobre recomendação do TCE/RO, para revogar artigo da lei que previa beneficio de 

aposentadoria em condições não previstas na CF/88 e outro artigo recomendado pelo TCE é que a 

posse de superintendentes, seja somente a servidores que já tenham CPA-10 retirando o prazo de 

180 dias para tira-lo, quando o conselho alertou, sobre a falta de emissão de ofícios, solicitando o 

projeto de lei; que esta reiteração já não seria mais ao SERRA PREVI, significando um problema a 

menos.  Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a presente ata 

que foi lida e aprovada por todos. 
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