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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 046 DO CAF EM  21/11/2018 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do 
Serra previ, Rua Dom Pedro 1º, Nº 2386 em Mirante da Serra, reuniram-se os membros do CAF – 
Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. Pauta: ITEM I 
- Balancetes.  ITEM II – Assistente Social, ITEM III – Data da última reunião, ITEM IV – 
Informes, A Presidente do CAF, conselheira Glauciânia dos Santos declarou aberta a sessão onde 
agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra a superintendente Quesia Balbino 
Andrade que iniciou a reunião com o primeiro ponto da pauta, apresentação dos balancetes dos 
meses de agosto, setembro e outubro para o conhecimentos do pleno do conselho. Item II da pauta 
trata-se do decreto nº 2113/2017 de que nomeia o Senhor Leonardo Merlim como representante 
Legal para acompanhar os servidores em processo de auxilio doença no instituto, a superintendência 
informa que o mesmo não está atendendo, sendo assim o pleno do conselho recomenda que seja 
encaminhado ao gabinete do executivo a solicitação de revogação do decreto e que seja toma as 
devidas providencias para indicação de um outro profissional para prestação deste serviço junto ao 
SERRA PREVI. No item III, fica deliberado que a data da reunião ordinária do mês de dezembro de 
2018 será realizado no dia 12/12/2018 as nove horas, em seguida passamos para os informes, o 
Senhor Milton Braz informa ao pleno do conselho que as contas de 2012 do instituto foram 
reprovadas cabendo as penalidades previstas em lei, o conselheiro Daniel Gomes pede registro em 
ata que o instituto esteja sempre atento e vigilante quanto a alimentação do sistema previdenciário 
cumprindo com as responsabilidades de acompanhamento dentro dos prazos estabelecidos.  A 
superintendente a Senhora Quesia Balbino Andrade informa que o ministério público já se 
manifestou em relação ao relatório detalhado encaminhado ao mesmo solicitando informações 
quanto ao mesmo. Não havendo mais a tratar, eu João Fernandes da Silva, lavrei a presente ata que 
foi lida por mim e aprovada por todos.  
 
Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ___________________________________ 
 
Presidente (Serv. Prefeitura) Glauciânia dos Santos ____________________________________ 
 
Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares ___________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos ________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves ______________________________________ 
 
Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 


