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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 028 DO CAF EM 20/09/2017 

 

Aos vinte dias do mês de setembro  do ano de dois mil e dezessete, às oito  horas, na sala do Instituto dos 

Servidores Público – 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. A ordem do dia é o Informativo sobre o, instalação do instituto e outros assuntos 

Correlatos.  Conselheira, 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 ao senhor 

Milton Braz R. Coimbra, onde foi transmitida a pauta da reunião, esclarecendo aos membros presentes deste 

conselho, que a Senhora Superintendente não se encontra no município por esta participando de uma 

capacitação promovida pelo IPERON, em relação ao serviços Assistente Social  para fazer acompanhamento 

aos assegurado do SERRA-PREVI, já há um concordância do Executivo e do Assistente Social lotado na 

Secretaria de saúde,. Sendo Assim o Conselho solicita que seja feito um Decreto pelo Prefeito com 

determinação de pelo mínimo seis horas semanais a serviço do SERRA PREVI, incluídas dentro da carga 

horária do servidor sem nenhum ônus para SERRA PREVI, semelhantemente aos serviços de procuradoria 

jurídica, controle interno e CPL para que fique assegurado o atendimento no instituto. Para que não venha 

acarretar problemas futuros tanto ao Servidor quanto ao Município. Em relação aos débitos de 155.481,35. 

(Cento cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um Reais e trinta e cinco centavos) Aporte 

Administrativo, 161.279,04(cento sessenta e um mil e duzentos e setenta  nove reais e quatro centavos) 

Aporte Déficit, e 21.591,98( vinte e um mil e quinhentos e noventa e um Reais e noventa e oito centavos) de  

precatório Parte patronal.  tal débitos encontra se em abertos, totalizando valor de 238.352,37(duzentos e 

trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e trinta sete centavos). Com relação à sede do SERRA 

PREVI, desde o dia da mudança sem consentimento do Conselho vem sendo apresentadas promessas de 

solução do problema e na ultima Assembleia o conselho deu um prazo de trinta dias para providencias e 

organização da sede, visando estruturar adequadamente e possibilitando a utilização  de 

mesas,cadeiras,armários, aparelho de Ar condicionados e até as linhas telefônicas do SERRA PREVI 

proporcionando o melhor aproveitamento dos recursos e melhor prestação de serviços aos segurados. 

Considerando tudo isto este Conselho determina que a Senhora Superintendente providencie local adequado 

imediato para a instalação da sede SERRA PREVI, pois este conselho apesar de prezar pelo diálogo caso não 

seja atendido desta vez se verá  obrigado tomar providencias cabíveis. O conselho decidiu ainda encaminhar 

o oficio a Superintendência enfatizando esta deliberação.  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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