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                        ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÀRIA 043 DO CAF EM 05/09/2018  
 
Aos cinco dias do mês de setembro 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 extraordinária. Pauta: 
reunião com equipe do banco do Brasil para contrato dos serviços bancário. A Presidente do CAF, 
conselheira Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença dos 
conselheiros e passou a palavra superintendente Quesia Balbino Andrade que agradeceu a presença 
do funcionário do banco do Brasil Gean dos Anjus Kuticuski que prontamente atendeu ao convite. 
Onde o mesmo apresentou a proposta de modalidade de guia de arrecadação com código de barra 
via internet com datas de vencimento, juros e correção monetária atualizadas por um ano no valor 
da tarifa de 2,30 (dois reais e trinta centavos), por boleto emitido. Sendo o instituto responsável pela 
geração e emissão do boleto e encaminhar ao setor financeiro da prefeitura municipal para o 
pagamento. Será executado também o sistema de recebimento para o pagamento de servidores e 
fornecedores no valor de(1,70) um real e setenta centavos por pagamento execultado.foi explicado 
também que o instituto terá que pedir o desconto anualmente dessas taxas e tarifas bancarias. Será 
necessário que o instituto elabore a resolução e publique nos sites oficiais. Os serviços aqui 
apresentado pelo funcionário do banco do brasil foi aprovado pelos conselheiros presente e irá 
começar a ser executado na folha de pagamento do mês de setembro de 2018, Não havendo mais a 
tratarei Marizete Souza de Paula, lavrei a presente ata que foi lida por mim e aprovada por todos.  
Secretaria da Assembleia – Marizete Souza de Paula ___________________________________ 
 
Presidente–(Serv. Prefeitura) Glauciânia dos Santos ____________________________________ 
 
Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva _______________________________________ 
 
Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares ___________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos ________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves ______________________________________ 
 
Conselheira(Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 
 
Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________ 
 
 Representante do Banco do Brasil  Gean dos Anjus Kuticuski____________________________ 
 
 
 
 
 
 


