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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 038 DO CAF EM 23/05/2018 – pauta: Acompanhamento da gestão 

do Serra Previ 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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: 

Acompanhamento de gestão. A Presidente do CAF, conselheira Glauciania do Santos declarou 

aberta a sessão onde agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra à superintendente, 

senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, ao tempo em que  convidou a mim, Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, para secretariar os trabalhos, considerando que a conselheira secretaria, 

senhora Marizete não pode comparecer, a senhora Quesia  fez a leitura da ata 037 do CAF de 

18/04/2018, e a mesma foi aprovada, conforme previsto na assembleia anterior o regimento interno 

do CAF foi reapresentado e foi questionado o volume de atribuições do secretário, sem a devida 

compensação, ficando marcada uma assembleia no dia 29/05/2018 para discussão de uma proposta 

mais adequada ao secretário do CAF, foi apresentado o balancete de abril de 2017 e aprovado pelo 

conselho, foi comunicado que o servidor Silvester está trabalhando na elaboração de um modelo de 

manual para a gestão do SERRA PREVI,  e o conselho solicitou que se faça uma oficina para 

discussão do manual, foi comunicado sobre a instauração de uma auditoria externa por um auditor 

da receita federal, e uma recomendação do TCE/RO, sobre a atualização do portal transparência do 

Instituto, acarretando um aumento de serviços neste período, em relação aos aportes do déficit 

atuarial, ainda ficou pendente de pagamento o mês de abril de 2018, a superintendente notificou o 

executivo sobre o pagamento dos valores atrasados, acrescidos de juros, conforme prevê a lei 

727/2015, e o conselho recomendou que seja enfatizada a cobrança dos juros e nos ofícios  e citar 

sempre o termo “descumprimento do artigo legal” que normatiza o repasse,  solicitou ainda que seja 

cobrado o valor dos repasses do gasto administrativo pendente desde 2017, para serem utilizados na 

estruturação do SERRA PREVI, o conselho perguntou sobre o serviço prestado pelo assistente 

social, e ficou decidido que os benefícios serão suspensos caso no vencimento o segurado não 

apresente novo laudo, para avaliação pericial  Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz 

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

 
Secretario da Assembleia – Milton Braz Rodrigues Coimbra ___________________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos _________________________________________ 
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Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves _____________________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _____________________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________ 


