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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 045 DO CAF EM  17/10/2018  
 
Aos dezessete dias do mês de outubro 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: ITEM I 
- Resposta do Executivo em relação ao Relatório detalhado da dívida geral.  ITEM II – Processo nº 
40/2018, Auxilio saúde da servidora Maria do Carmo de Oliveira, A Presidente do CAF, 
conselheira Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença dos 
conselheiros e passou a palavra a superintendente Quesia Balbino Andrade que iniciou a reunião 
informando que o instituto encaminhou ao Executivo o oficio nº 57/SUPERINT. SERRA 
PREVI/2018. Não havendo resposta no prazo previsto por parte do mesmo foi reiterado por meio do 
oficio nº 62/SUPERINT. SERRA PREVI/2018. Não obtendo resposta por escrito até a presente 
data, após breve discussão sobre o assunto, este conselho decide encaminhar ao Ministério Público 
de Contas e ao ministério Público cópia do relatório detalhado que trata da dívida juntamente com 
cópia dos ofícios e atas nº 42 e 44, que trata da deliberação quanto ao assunto. Item dois, processo 
nº 40/2018 que trata do auxílio doença da servidora Maria do Carmo de Oliveira, após apresentação 
do assunto por parte da superintendente, o pleno do conselho decide acompanhar o parecer Jurídico 
constante nos autos do processo. Em relação ao artigo nº 52 §1º e § 7º da lei 727/2015 que trata da 
primeira perícia para auxilio doença, o pleno propõe a alteração observando a constitucionalidade. 
A título de informação o conselheiro João Fernandes da Silva informa ao pelo do conselho sobre a 
participação dos conselheiros, Glauciania dos Santos, Marta Uene Ferreira Soares e João Fernandes 
da Silva que participaram do curso de capacitação para conselheiros previdenciários que aconteceu 
nos dias 01 e 02 de outubro de 2018. Não havendo mais a tratar, eu João Fernandes da Silva, lavrei 
a presente ata que foi lida por mim e aprovada por todos.  
Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ___________________________________ 
 
Presidente (Serv. Prefeitura) Glauciânia dos Santos ____________________________________ 
 
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 ____________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 


