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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 048 DO CAF EM  16/01/2019 
 
Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 
– Oficio SEI nº 16/2019/PJ-OPO.  ITEM II – Calculo Atuarial, A Presidente do CAF, conselheira 
Glauciânia dos Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença dos conselheiros, em 
seguida a Presidente, iniciou a reunião com o primeiro assunto da pauta, apresentando o a leitura do 
oficio SEI nº 16/2019/PJ-OPO que trata do relatório de débitos do Município com o instituto de 
previdência, a Prefeitura respondeu ao MP que cumpre com todas as suas obrigações legais. A 
superintendente Quesia Andrade Balbino Barbosa assume a responsabilidade diante do conselho 
que será realizado um novo cálculo por um técnico competente e encaminhado para as partes 
interessadas após sua conclusão afim de comprovar a veracidade dos fatos, e apresentar uma 
proposta de parcelamento por parte do mesmo. Após leitura e breve discussão por parte dos 
conselheiros, fica deliberado que será ajuntada a resposta ao Ministério Público toda documentação 
que possa esclarecer a veracidade da dívida apresentada ao conselho e em caminhada ao MP, (cópia 
de audiência pública realizada no primeiro semestre de 2018 que demostra o valor parcial da dívida, 
ofícios encaminhados ao executivo informando sobre os débitos e solicitando manifestação para 
solução desta, onde não obtivemos resposta e levantamento técnico de novo cálculo para 
confirmação da dívida, o mesmo será encaminhado ao MP até o dia 18 de janeiro de 2019. Em 
seguida passamos para o segundo item da pauta, cálculo atuarial, a superintendente Quesia Andrade 
Balbino Barbosa informou ao conselho que o valor do cálculo apresentado ao Prefeito foi 
questionado e o mesmo solicitou que seja feito um novo cálculo em loco, através de uma empresa 
habilitada para sanar as dúvidas quanto o cálculo realizado, após ampla discussão sobre este assunto 
o conselho delibera que, o instituto realize uma previas dos valores a serem contratados para este 
serviço e que seja apresento ao conselho em reunião extraordinária. 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 ___________________________________ 
 
Conselheira(Inativos)Maria das Dores dos Santos______________________________________ 
 
Contador Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________________ 
 
  


