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  ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 029 DO CAF EM 16/10/2017 – POSSE SEGUNDO MANDATO 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às oito 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 

assembléia ordinária. A ordem do dia a) Eleição do presidente do CAF e indicação do secretario para 

redação de atas, b) Informativo sobre a gestão do Instituto e outros assuntos Correlatos.  A superintendente 

do SERRA PREVI, senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, assumiu a presidência da assembleia e 

declarou aberta a sessão, propôs a votação do critério de desempate para a eleição do presidente e 

ficou aprovado por unanimidade o critério de idade, considerando o mais idoso eleito em caso de 

empate. A eleição foi realizada em cédulas com os nomes dos sete conselheiros, entretanto dos 

conselheiros, somente o conselheiro DANIEL GOMES DOS SANTOS e a conselheira 

GLAUCIANIA DOS SANTOS se candidataram à presidência do CAF. Foi eleita a senhora 

Glauciania dos Santos, presidente do CAF, com 04 votos, o conselheiro Daniel Gomes dos Santos , 

recebeu os outros 03 votos. A superintendente repassou a presidência da assembleia à Presidente 

eleita do CAF, Senhora Glauciania, e a mesma propôs a indicação de um conselheiro para secretario 

do CAF, conforme preceitua a lei 727/2015, a conselheira Marizete Souza de Paula atendeu à 

solicitação e assumiu o encargo de contribuir com este serviço ao conselho, foi lida a ata da ultima 

assembleia do conselho antigo, que tratou do débito financeiro que na data totalizava R$ 238.352,37 

e da definição de uma sede adequada às necessidades do SERRA PREVI, quando o conselho 

determinou que a Superintendente providenciasse o aluguel de Sede, e a mesma justificou, via 

oficio e esclareceu nesta assembleia que está atendendo a uma vontade do prefeito e solicitou ao 

conselho que antes de aplicar alguma penalidade, tenham uma conversa com o prefeito no sentido 

de um consenso, os conselheiros concordaram e a superintendente ficou com o compromisso de 

agendar uma audiência junto ao prefeito, para esclarecimentos e deliberação quanto a este assunto, 

o conselheiro, senhor João Fernandes, esclareceu e os outros conselheiros concordaram é que o 

posicionamento do conselho é por uma gestão eficiente do SERRA PREVI, independente a ponto 

de não levar preocupações ao prefeito que tem outras demandas no município, e que jamais querem 

afrontar a autoridade inerente ao cargo de prefeito, e que estão visando o bom atendimento ao 

segurado e fortalecimento do SERRA PREVI. Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos _________________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves _____________________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ______________________________________________ 

 

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

 

Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _____________________________________________ 

 

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

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  
 

Contador – Milton Braz Rodrigues Coimbra __________________________________________________ 


