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                  ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 051 DO CAF EM  20/03/2019 
 
Aos vinte  dias do mês de Março 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. A presidente 
do caf iniciou a reunião agradecendo a presença, onde solicitou da secretaria Marizete Souza de 
Paula, para assim fazer a leitura da ata do dia 27/02/20019..Logo em seguida conselheira Maria das 
Dores manifestou se dizendo que em nenhum momento este conselho ficou ciente da proposta de 
parcelamento da dívida da administração com o serra previ. o conselheiro Daniel Gomes da Santos 
deixou esclarecido que este conselho não está aqui para atrapalhar a administração mas que antes da 
proposta ter sido encaminhado para votação na câmara e tornar lei este conselho deveria ter 
conhecimento da proposta. Foi apresentado pelo senhor Milton Brás Coimbra o oficio 
n003/GV/AARO/19 do vereador Adineudo Andrade onde solicita informações da superintendente   
referente ao documento de deliberação do conselho, sobre o parcelamento da dívida do Serra Previ. 
Logo em seguida foi feito a leitura do oficio n 0018/superintendente/serra previ,  13 de Março de 
2019 em resposta ao vereador onde foi citado no primeiro parágrafo que não foi possível a reunião 
convocada para o dia 12/03/20019.foi solicitado pelo conselheiro Joao Fernandes da Silva, copia da 
ata do dia 27/02/2019,relatório do tribunal de contas documento 110/94/2018.logo em seguida 
entregue pela  presidente do caf conforme solicitado. Não havendo mais a tratar, eu Marizete Souza 
de Paula, 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 ____________________________________________ 
Conselheira(semece)Marizete Souza de Paula__________________________________________ 
 
 
 
 
 


