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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 027 DO CAF EM 23/08/2017 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

na sala do Instituto dos Servidores Público – 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. A ordem do dia é o Informativo sobre o PPA – Plano Plurianual, instalação 

do instituto e outros assuntos Correlatos.  Conselheira, senhora Glauciania dos Santos 

declarou aberta a sessão e convidou a mim, Maria Aparecida Alvernaz, para 

secretariar os trabalhos que lavrei a presente ata. Foi cedida à palavra a 

Superintendente Quésia Andrade Balbino Barbosa, onde foi transmitida a pauta da 

reunião, Apresentação do PPA  aos membros presentes deste conselho, e a 

Conselheira Luciene sugeriu que poderia criar um Elemento de despesa para prevenir 

aquisição   da compra do prédio próprio do Instituto,  em  questão a solicitação do 

Assistente Social e o aluguel do Serra Previ  o Gerente Financeiro Contábil e 

Tesouraria o Senhor Milton Braz explicou que encaminhou ao  o excelentíssimo 

Senhor Prefeito Adnaldo de Andrade, um Oficio reiterando ao pedido a solicitação do 

assistente Social e resposta sobre o aluguel do prédio do Instituto, em questão do 

assistente Social o prefeito Concordou em Atender o pedido , mas que foi somente 

Verbal não tem nenhum documento que  afirma tal aceitação. Sobre o instituto ainda 

está esperando a decisão do prefeito.  

  Não havendo nada mais a tratar, eu Maria Aparecida Alvernaz, lavrei a presente ata 

que foi lida e aprovada por todos. 

 
Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 
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