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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 025(B) DO CAF EM 21/06/2017 

 
Aos vinte e um  dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, S/Nº em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembléia 

ordinária. A ordem do dia é o Informativo sobre o novo conselheiro Jose Braz Alves segundo titular 

e empossado uma vez que o primeiro suplente John Marcos Inacio da Costa declinou de tomar 

posse ao cargo de Conselheiro, Informativo sobre o Aporte administrativo ao Serra Previ,  e do 

novo local do instituto, senhora Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, 

Maria Aparecida Alvernaz, para secretariar os trabalhos que lavrei a presente ata. Foi cedida à 

palavra a mim, a  Superintendente Quésia Andrade Balbino Barbosa onde foi transmitida a pauta da 

reunião, onde foi comunicado aos membros presentes deste conselho que o excelentíssimo Senhor 

Prefeito Adnaldo de Andrade pediu se possível dentro da legalidade para que o conselho venha 

deliberar o uso do  saldo que a em caixa no valor de R$ 65.847,57( Sessenta e cinco mil e 

oitocentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos ) para gastos administrativos. O 

conselho concorda que pode gastar com o administrativo do Serra Previ, mas uma vez que a 

prefeitura ficara em debito com o instituto, pois a Lei é clara sobre o repasse do aporte. Em questão 

do novo local do instituto o conselho esta de acordo com a mudança, desde que seja feita a reforma 

do local indicado como o prefeito relatou na reunião anterior. Com todos os benefícios para 

acomodar os moveis, visando um ambiente agradável para proporcionar ao publico alvo deste 

instituto de previdência, o conselho determina que seja feita a adequação do local num prazo de 30 

dias, contados a partir da publicação desta ata uma vez que está inviável o desenvolvimento dos 

trabalhos e atendimento dos segurados, e que seja acomodados os móveis do Instituto que estão no 

corredor da Prefeitura evitando maiores transtornos. 

.  Não havendo nada mais a tratar, eu Maria Aparecida Alvernaz, lavrei a presente ata que foi lida e 

aprovada por todos. 
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