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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 031 DO CAF EM 24/11/2017 – pauta: repasse e precatórias 

informações da futura sede do instituto 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala do serra 

previ, Rua Dom Pedro 1º, Nº 2389 sede da prefeitura Municipal de Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. 

Pauta: repasse e precatórios e aportes e informações da futura sede do instituto 

  A Presidente do CAF,conselheira Glauciania do Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença 

dos conselheiros e passou a palavra para a senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, que informou  em 

relação a sede do serra previ que o processo já se encontra na mãos da comissão de avaliação e imóveis.em 

relação aos débitos   repasse e precatórios estão atrasados:aporte do defcit atuarial 161.279.04 equivalente a 

quatro mensalidades,aporte do gasto administrativo 217.673.89 equivalente a seis mensalidades mais vinte e 

hum mil de parte patronal de precatório totalizando aproximadamente  400.000,00.O conselho recomendou 

que a superintendente faça reiteração das cobranças,salientando ao chefe do executivo que nesta data o 

instituto não tem recurso para pagar salários e fornecedores com o aporte atrasado de seis meses.  O conselho 

alertou a superintendente sobre a regularidade do portal transparência do instituto que já deveria esta 

funcionando sendo justificado que já esta criado e aguardando uma adequação da rede criando uma porta 

especial serviço que só pode ser feito pelo administrador da rede Senhor Oziel tendo em vista que a ordem de 

serviço já se encontra na fila aguardando execução. Não havendo nada mais a tratar, eu Marizete Souza de 

Paula, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos _________________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves _____________________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ______________________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Marizete de Souza Paula   _____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _____________________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  
 

 

 


