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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 037 DO CAF EM 18/04/2018 – pauta: Contabilidade, Aportes 

referente ao Difícil Atuarial, Aplicação e Regimento Interno. 
 

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do SERRA 
PREVI, Rua Dom Pedro I, Nº2386 sede do Instituto dos Servidores público do Município de 
Mirante da Serra. Reuniram-se os membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do 
SERRA PREVI, em assembleia ordinária. Pauta: Contabilidade, Aportes com Déficit Atuarial, 
Aplicação e Regimento Interno. A Presidente do CAF, conselheira Glauciania declarou aberta a sessão 
onde agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra a Superintendente Quesia Andrade 
Balbino, onde passou a pauta para a reunião e o primeiro assunto a ser esclarecido foi a 
contabilidade que no momento está em dias. Em sequencia a Senhora Superintendente informou 
também  sobre os situação de pagamento referente ao  aporte do  Déficit Atuarial, sendo que o mês 
de fevereiro foi pago em 17/04/2018, ficando um debito pendente referente ao mês de março. O 
membro do comitê de Investimento o senhor Silvester Luiz Rosso, esclareceu sobre o Regimento 
Interno do Instituto de Previdência aos senhores conselheiros presente, onde ficou decidido, que 
caso haja necessidade de mudanças no regimento o conselho decidira na próxima reunião. Por 
ultimo  foi informado que no momento há uma quantia de R$ 250.00,00 (Duzentos e Cinquenta Mil 
Reais) para ser aplicado, onde os membros do conselho acompanharam a opinião do Comitê de 
Investimentos e confirmaram a aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1- Títulos 
Públicos . Não havendo nada mais a tratar, eu Quesia Andrade  Balbino Barbosa, lavrei a presente 
ata que será  lida, visando aprovação, na próxima reunião. 
 
Superitendente(Serra-Previ) - Quesia Andrade B.Barbosa________________________________________ 
 
Presidente – (Serv. Prefeitura) - Glauciania dos Santos _________________________________________ 
 
Conselheiro (Aposentada)  – Maria das Dores Santos _________________________________________ 
 
Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 
 
Conselheiro (administração) - Jose Brás Alves _______________________________________________ 
 
Membro do Comitê - Silvester Rosso ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


