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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 024 DO CAF EM 24/05/2017 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Informativo sobre a saída do Cosme Monteiro Lobo do Conselho b) 

Informativo sobre a mudança do SERRA PREVI para a dependência da prefeitura Outros assuntos 

correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão e 

convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os trabalhos que lavrei a presente ata. Foi 

cedida à palavra a mim, Superintendente Quésia Andrade Balbino Barbosa onde foi transmitida a 

pauta da reunião, onde foi comunicado aos membros presentes deste conselho que o conselheiro 

Cosme Monteiro Lobo pediu para sair e seu suplente participou como ouvinte e no final da reunião 

decidiu que aceitara a convocação para tornar posse da titularidade. Sobre a transferência do 

instituto para o local em que esta sendo indicado o conselho acha que não e viável, pois não tem 

espaço físico suficiente para atender a demanda do instituto de previdência; o conselho discutiu se 

foi observado pelo gestor se ele verificou no contrato de aluguel se haja alguma cláusula sobre a 

recisão do contrato e se tem legalidade, pois o contrato do aluguel vence em março /2018, e caso 

encontre um espaço onde comporta toda a infraestrutura do SERRA PREVI os conselheiros acata a 

proposta desta forma. A superintendente informou que tirou a CPA 10 e que o comitê de 

investimento pode ser revisto sua reestruturação onde a maioria tem que ser certificado, onde e 

composto por numero impar, superintendente comunicou que a CRP tem duas pendências, 

esperando o MPAS homologar o parcelamento e a outra e elaboração calculo atuarial, onde o 

DRAA de 2016 já tem uma pendência e o MPAS aguarda encaminhamento da base de dados 

utilizado para fazer o calculo, por parte do atuário, em relação ao DRAA de 2017 o atuário já fez o 

calculo e por telefone avisou que a alíquota ira subir mais 5,5%, ficando próximo de 20%  e 

estamos comunicando este fato ao prefeito e estamos tentando junto ao atuário se ele desiste do 

contrato para tentamos outro atuário por consideramos a alíquota exagerada e não visualizamos uma 

explicação para isso.  Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata 

que foi lida e aprovada por todos. 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 
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Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  

 


