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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 042 DO CAF EM 20/08/2018  

 

Aos vinte  dias do mês de Agosto 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: leituras de atas anteriores, resposta ao 

requerimento do conselheiro João Fernandes da Silva. A Presidente do CAF, conselheira Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra à 

secretaria Marizete Souza de Paula para assim fazer a leituras das atas n°040,041 onde foi aprovada por 

todos os conselheiros.Foi apresentado aos conselheiros resposta do requerimento com a seguintes 

informações:Juros de contribuições Previdenciárias – R$ 208.171,17, Juros sobre aportes 2016, – R$   

31.263,86, Juros sobre aportes 2017– R$ 2.831,87, Juros sobre aportes 2018 ate 04/2018. R$976,87, 

Aportes atualizados 05 a 07/2018 – R$ 157.882,87,esse valor total apurado 401.126,64 esta atualizado ate 

30/08/2018, o conselho deliberou que se faça cobrança junto ao gabinete para o pagamento  do valor 

citado. Foi informado pela superintendente que o assistente social já esta realizando as visitas in loco dos 

servidores que esta com processo de auxilio doença.Foi informado pelo senhor Milton Bráz Rodrigues 

Coimbra, contador que já foi encerrado o procedimento de auditoria pela auditora da receita federal e a 

mesma informou que o MPAS irá encaminhar o relatório de recomendações para o gestor do RPPS explicar 

ou regularizar pendências.Foi apresentado extrato previdenciário estando tudo regular perante o 

ministério da pendência e que a CRP vence no dia 05/09/2018. O conselho solicitou que a superintendente 

convide  um responsável do banco do Brasil para assim apresentar ao conselho serviços para o pagamento 

da guia previdenciário.Não havendo mais a tratar,eu Marizete Souza de Paula,lavrei a presente ata que foi 

lida por mim e aprovada por todos.  

Secretaria da Assembleia – Marizete Souza de Paula ___________________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciânia 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__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


