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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 040 DO CAF EM 21/06/2018  

 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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: 

Balancete, planejamento estratégico, requerimento das pendências repasse da prefeitura, auditória. 

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

presença dos conselheiros e passou a palavra à secretaria que iniciou fazendo a leitura da ata de n 

38 onde foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Logo em seguida a 
superintendente, senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, apresentou o balancete referente a mês 

de maio de 2018, o conselho solicitou da superintendente se as atividades previstas no plano 

estratégico está sendo executada em resposta a superintendente informou que até a presente data 

não está conseguindo executar todas as ações mas se comprometeu buscar atingir todas as ações. o 

conselho solicitou que na próxima assembleia se apresente todos os informes previdenciários 

remetido dentro do prazo inclusive o DIPR independente do pagamento estar em situação irregular. 

Foi solicitado pelo conselheiro Joao Fernandes da Silva o demonstrativo  em planilha detalhada da 

real situação dos rendimentos e dos débitos patronal incluindo todos os juros não pagos até a 

presente data onde o mesmo tem como objetivo  saber sobre o debito do município em relação ao 

serra previ em aportes e contribuições não pagas e solicita o levantamento de todos os valores pagos 

em atraso sem juro desde 2006 até a presente data. O conselho se manifestou estar surpreso com a 

informação que se foi pago os valores sem os devidos juros. O contador Milton Braz justificou que 

os gestores do instituto cobrou do município os valores atualizados apesar de não localizar 

registrado em ata a informação de que só foram pago os valores originais. Nos informes do MPAS a 

informação está correta onde foi informado o valor recebido a data de vencimento e pagamento 

demostrando que os juros não foram recebidos, a superintendente se comprometeu no prazo de 

trinta dias a efetuar o levantamento dos juros não pagos. Foi informado que está sendo realizado 

uma auditoria on line pelo auditor da receia federal no instituto e a servidora Sueli Monteiro Da 

Silva Souza está finalizando o procedimento de envio das informações solicitada pela auditoria 

referente 2014 a 2017.  Não havendo nada mais a tratar, eu Marizete Souza de Paula , lavrei a 

presente ata que foi lida e aprovada por todos. 
Secretaria da Assembleia – Marizete Souza de Paula ___________________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos _________________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ______________________________________________ 

 

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 ____________________________________ 

Contador (Serra Previ)-Milton Braz Rodrigues Coimbra__________________________________ 

 


