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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
ATA DA ASSEMBLEIA 006 DO CAF EM 20/01/2016 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de reuniões 

do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os membros do 

CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. A 

ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a situação dos 

repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos 

declarou aberta a sessão e eu, Luciene Alves Coelho Santana, secretaria do CAF lavrei a ata. Foi 

cedida a palavra ao superintendente, senhor Milton Braz, e o mesmo comunicou que o conselheiro 

Cosme Monteiro Lobo, não compareceu e o telefone do mesmo sinalizava fora de área de cobertura, 

em seguida apresentou os ofícios encaminhados ao executivo, cobrando os débitos previdenciários, 

conforme deliberado em reuniões anteriores, e apresentou ainda a planilha demonstrando a 

composição dos débitos após os pagamentos efetuados nos últimos dias do ano de 2015, foi apurado 

que em dezembro o SERRA PREVI recebeu R$ 367.944,42 e a divida continua preocupante, em 

função das competências 12 e 13/2015, principalmente a secretaria de saúde e os aportes sob a 

responsabilidade da SEMAF, o que foi enfatizado pelo conselheiro Daniel Gomes, pois um dos 

repasses é para a finalidade de manutenção dos gastos administrativos do SERRA PREVI, e que 

não se pode utilizar os fundos previdenciários para tais despesas, considerando que até o presente 

momento não há um pronunciamento oficial do prefeito, ele é favorável que se faça o comunicado 

ao MPE/RO, então a presidente, Senhora Glauciania dos Santos, argumentou informando que 

preocupada com a situação e juntamente com as conselheiras Maria das Dores dos Santos e Maria 

Aparecida Alvernaz, procuraram o prefeito solicitando um posicionamento e o mesmo afirmou que 

iria responder o documento, e justificou que o FPM estava bloqueado e prometeu priorizar os 

pagamentos, e estas conselheiras votaram por aguardar o documento prometido pelo prefeito, e no 

momento de encerrar a reunião, recebemos o oficio  019/SEMUG/2016, com o pronunciamento 

oficial do prefeito, onde ele justifica que o montante da divida não está menor pelo fato de o FPM 

estar bloqueado, e na data do desbloqueio pretende pagar parte, informando que tem outros 

compromissos também inadiáveis, e alerta que caso receba uma determinação judicial para quitar 

todo o debito, se verá obrigado a suspender o pagamento de uma folha salarial, para a devida 

liquidação, o que considera que pode ser evitado, ficou deliberado que o conselho irá aguardar a 

liberação do FPM, considerando o comunicado do executivo municipal, a próxima reunião ordinária 

do conselho é em 17/02/2016, conforme já deliberado na primeira reunião do CAF, terceira quarta 

feira do mês. Não havendo nada mais a tratar, eu Luciene Alves Coelho Santana, lavrei a presente 

ata que foi lida e aprovada por todos. 

Secretaria (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. SEMSAU) – Joazir Pereira Barbosa __________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra _____________________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 007 DO CAF EM 17/02/2016 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Avaliar a política de investimentos pra o exercício de 2016, d)Outros 

assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão e 

eu, Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a ata. Foi cedida a palavra a mim, Milton Braz, que na 

qualidade de superintendente, informei que o conselheiro Joazir Pereira Barbosa, por telefone 

justificou que não poderia comparecer devido a urgências na direção do hospital, informei ao 

conselho também, sobre a solicitação da conselheira Luciene Alves Coelho Santana, de ser 

substituída na secretaria do conselho, o assunto foi colocado em discussão, mas nenhum conselheiro 

se apresentou, e a decisão ficou automaticamente para posterior deliberação. A política de 

investimentos para o exercício de 2016 foi apresentada pelo Presidente do Comitê Gestor e Diretor 

do Departamento de Planejamento Investimento e Benefícios, senhor Silvester Luiz Rosso, que 

delineou aos conselheiros as regras para investimentos normatizadas pelo MPAS e BACEN, e 

justificou a proposta de nossos investimentos se baseia em um perfil conservador, pois o objetivo é 

atingir a meta atuarial, e investimentos que proporcionam altos ganhos, também oferecem altos 

riscos, e nestes o BACEN e o MPAS, já limitam um percentual pequeno do capital para aplicação, 

objetivando evitar prejuízos desastrosos caso o gestor seja de perfil arrojado, considerando as 

explicações, a política de investimentos para 2016, foi aprovada por unanimidade pelos membros 

do CAF. O relatório a ser apresentado na audiência publica que será realizada em sessão na câmara 

municipal, foi elaborado com as informações contábeis retiradas do balanço de 31/12/2015, foi 

apresentado aos conselheiros e aprovado por unanimidade. Quanto aos repasses da prefeitura em 

relação ao SERRA PREVI, o superintendente informou que o executivo, quitou em dia as 

contribuições da competência 01/2016 exceto a unidade mista de saúde  e a dívida que em 

31/12/2015 era de R$ 383.286,85 foi amortizada e hoje está em R$ 297.332,28, considerando as 

discussões das ultimas reuniões, esta tendência é satisfatória, com um alerta do conselheiro Daniel 

para uma cobrança mais efetiva quanto ao repasse dos aportes de 2015 e foi deliberado que o 

superintendente continue cobrando de oficio o saldo devedor. Não havendo nada mais a tratar, eu 

Luciene Alves Coelho Santana, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Superintendente e Secretario da assembleia – Milton Braz Rodrigues Coimbra _________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 008 DO CAF EM 16/03/2016 

 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e eu, Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a ata. Foi cedida a 

palavra a mim, Milton Braz, que na qualidade de superintendente, informei que o conselheiro Joazir 

Pereira Barbosa, requereu desligamento do conselho, o primeiro suplente, senhor Sergio Alves 

Barros, já não é mais servidor do município e foi empossado o conselheiro João Fernandes da Silva, 

que foi recentemente nomeado na diretoria do hospital e de acordo com o DRH da secretaria de 

saude, estava a serviço em Porto Velho, o conselheiro Cosme Monteiro também estava participando 

de uma operação de recuperação da linha 56, e também não pode comparecer, foi levado ao 

conhecimento dos conselheiros a alteração do profissional de contabilidade do SERRA PREVI, que 

temporariamente, inclusive por questões de limite de folha e por decreto e por recomendação do 

TCE-RO, a responsabilidade pela contabilidade do SERRA PREVI, está atribuída ao coordenador 

de contabilidade da prefeitura, senhor José Pinheiro.  Foi discutida a situação do volume de auxílios 

doença e a permanência por longos períodos em auxilio doença, e a exemplo do Instituto de Ouro 

Preto, se faz necessário o acompanhamento dos segurados, por um assistente social, é um 

profissional caro, para o quadro de servidores do SERRA PREVI, e novamente a sugestão é 

reforçar junto ao prefeito a disponibilização de um assistente social do município, um dia por 

semana já é suficiente, e lembrar que este trabalho é muito importante para subsidiar a decisão dos 

peritos, quanto a recomendar aposentadoria, uma solução que foi relembrada, mas que é de difícil 

implantação, é um trabalho preventivo do DRH junto aos trabalhadores públicos, objetivando 

eliminar possíveis fatores causadores de transtornos profissionais. Quanto aos repasses da prefeitura 

em relação ao SERRA PREVI, a divida aumentou, quando deveria ter sido amortizada, desde a 

ultima assembleia, a SEMAF deixou atrasar aportes de 2016 e a SEMSAU deixou de pagar as 

contribuições de segurado e patronais relativos à Unidade Mista de Saúde, e novamente foi 

deliberado ao superintendente solicitar do prefeito e secretários uma resposta, via oficio da intenção 

de amortizar a divida e não deixar os próximos vencimentos atrasarem. Não havendo nada mais a 

tratar, eu Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Superintendente e Secretario da assembleia – Milton Braz Rodrigues Coimbra _________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

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

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 009 DO CAF EM 27/04/2016 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e eu, Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a ata. Foi cedida a 

palavra a mim, Milton Braz, que na qualidade de superintendente, informei que o conselheiro 

Sergio Alves Barros não compareceu e o telefone não estava recebendo chamadas.  Foi 

reexaminada a situação do volume de auxílios doença e a permanência por longos períodos em 

auxilio doença, e a exemplo do Instituto de Ouro Preto, se faz necessário o acompanhamento dos 

segurados, por um assistente social, é um profissional caro, para o quadro de servidores do SERRA 

PREVI, e apesar do pedido ao prefeito, conforme deliberado em reunião anterior não foi possível 

disponibilizar um dos assistentes sociais, devido  à demanda de serviços junto à SEMTAS, também 

por questões financeiras e orçamentárias, desta forma, o conselho deliberou, recomendando ao 

superintendente, apresentar o artigo 53 da lei 727 de 22/09/2015 à junta médica e solicitar que os 

mesmos avaliem cada segurado com mais de dois anos de beneficio, objetivando aplicar a lei, salvo 

diagnostico que indique procedimento diferenciado. Quanto aos repasses da prefeitura em relação 

ao SERRA PREVI, os débitos da SEMSAU e da SEMAF, continuam causando preocupação, e foi 

deliberado que o superintendente oficialize novamente ao prefeito e aos dois secretários, para que 

apresentem ao conselho uma ação ou proposta, via oficio ou se fazendo presente na reunião do dia 

18/05/2016, para que o conselho possa prestar contas do seu trabalho aos servidores e até mesmo ao 

judiciário, que venham questionar o conselho quanto a suas ações, em relação à manutenção dos 

repasses em situação regular. Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz Rodrigues Coimbra, 

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

 

Superintendente e Secretario da assembleia – Milton Braz Rodrigues Coimbra _________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 010 DO CAF EM 18/05/2016 

 
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de reuniões 

do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os membros do 

CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. A 

ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a situação dos 

repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos 

declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os trabalhos e 

lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o mesmo 

informou que os conselheiros, Daniel Gomes dos Santos não compareceu e Cosme Monteiro Lobo 

não compareceu porem avisou, devido a execução de serviços na área rural e a falta funcionário 

para substitui-lo. O Superintendente justificou que devido a problema na contabilidade e a 

priorização de cumprir os prazos do tribunal, somente comunicou ao prefeito das decisões da ultima 

assembleia do conselho no dia 17/05/2016 e o mesmo justificou que já tinha compromissos junto ao 

MPE/RO e não poderia comparecer a esta reunião, o secretario de fazenda justificou que teria que 

conversar com o prefeito para assumir um posicionamento junto ao conselho, pois quitar os débitos 

depende de um sacrifício e esta decisão tem que ser aprovada pelo prefeito, e o secretario da saúde 

senhor Milton Caetano da Silva, atendeu a solicitação do CAF e se fez presente nesta reunião, 

explicou que esta em processo de transição de gestor e assim que a documentação no banco estiver 

regularizada, já tem recurso separando para quitar a competência 04/2016 e amortizar R$ 50.000,00 

do debito antigo. O conselho recomendou ao Superintendente que seja encaminhada copia desta ata 

ao prefeito, no máximo até amanha, dia 19/05/2016  e encaminhe oficio explicando que o conselho 

continua aguardando um posicionamento oficial  do prefeito, pois precisa prestar conta aos 

servidores e se resguardar de responder na justiça por omissão. O superintendente informou também 

que o serviço de contabilidade que estava sob a responsabilidade do senhor Jose Pinheiro da Silva, 

foi novamente alterado, pois o mesmo não faz mais parte do quadro de servidores da prefeitura e 

atualmente foi nomeado o senhor Moacir de Souza Martins, para exercer o cargo de contador do 

SERRA PREVI. Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz Rodrigues Coimbra, lavrei a 

presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saude ) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

Secretario de Saúde  - Milton Caetano da Silva ________________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 011 DO CAF EM 22/06/2016 

 
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou que o procedimento licitatório da contratação de pericias encontra-se na faze final 

após duas sessões de pregão desertas, a expectativa da assinatura de contrato e a realização das 

pericias ocorra antes do final deste mês. Em relação aos repasses atrasados o saldo da divida se 

mantém, entretanto recebemos oficio do gabinete e da SEMSAU onde os gestores assumem o 

compromisso de quitar os débitos em atraso e manter as contribuições mensais em situação regular, 

dentro do período, até o fim do exercício, o conselho CAF fica apreensivo quanto ao gestor cumprir 

a decisão contida no oficio, e requer que seja encaminhado um cronograma detalhando a 

amortização, para que torne possível a este conselho avaliar a viabilidade e acompanhar mês a mês 

o cumprimento da proposta, o conselheiro Daniel questionou ao superintendente, sobre os repasses 

administrativos esta cobrindo as despesas administrativas e recomendou que o mesmo só pague 

despesas administrativa utilizado recursos do repasse para este fim, o superintendente informou que 

até esta data foram recebidos R$ 85.187,48 que ate então foi suficiente para cobrir os pagamentos já 

efetuados. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida 

e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saude ) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 012 DO CAF EM 27/07/2016 

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou que, em atendimento à deliberação da assembleia anterior, que solicitou um 

cronograma financeiro para os débitos em atraso, o secretario de Saúde, senhor Milton Caetano, se 

fez presente e o mesmo comunicou que pretende quitar todo o debito com o recurso que o 

Ministério da Saúde, está bloqueando da prefeitura para repassar à SEMSAU, oriundo de limite de 

gastos não aplicado no exercício anterior, que este recurso é de aproximadamente R$ 350.000,00 e 

que o bloqueio esta sendo feito desde maio e já acumula aproximadamente R$ 270.000,00 e que 

assim que o recurso for creditado à secretaria, provavelmente no fim de setembro/2016; em relação 

a prefeitura o prefeito enviou um oficio justificando que se reuniu com os técnicos e chegou a 

conclusão que não e recomendável fixar valores em um cronograma, devido as oscilações das 

receitas e observado também a obrigação de quitar a folha e o decimo terceiro ate 31/12/2016, mas 

mantem e reitera o compromisso de quitar a divida até 31/12/2016, e o conselho entendeu que fez o 

seu trabalho, reconhece as dificuldades do município e aguarda posteriores informações e 

amortização das pendencias financeiras junto ao SERRA PREVI. O superintendente apresentou o 

relatório preparado para a audiência publica e o conselho aprovou. Não havendo nada mais a tratar, 

eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saude ) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   

 

Secretario de Saúde  - Milton Caetano da Silva ________________________________________ 
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ATA DA ASSEMBLEIA 013 DO CAF EM 17/08/2016 

 
Aos dezessete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou sobre os débitos do executivo, quanto à deliberação da assembleia anterior, o 

secretario de Saúde, senhor Milton Caetano, encaminhou oficio confirmando a previsão de quitar 

todo o debito até final de setembro de 2016, utilizando o recurso que o Ministério da Saúde está 

bloqueando da prefeitura e provavelmente será repassado nesta data, e o prefeito justificou que não 

poderia fazer planilha de previsão de desembolso, mas reafirmou o objetivo de quitar todos os 

aportes até o fim do exercício, a competência julho/2016 está quitada, o parcelamento foi totalmente 

quitado, em julho recebemos uma competência de aportes mas a divida de aportes se mantém em 

R$ 228.028,19 o conselheiro Daniel, pediu para reiterar a cobrança sobre o saldo devedor, 

considerando que o meso não diminuiu. O superintendente informou que apresentou copia da lei 

aos peritos, e os mesmos já estão avaliando melhor cada segurado, e inclusive neste mês temos a 

recomendação de aposentadoria de 06 (seis) servidores em auxilio doença a mais de 02 anos de 

beneficio. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida 

e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   
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ATA DA ASSEMBLEIA 014 DO CAF EM 28/09/2016 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou que o recurso da SEMSAU, do qual será utilizado para quitar os débitos 

pertinentes à saúde ainda não foi liberado, espera-se que ocorra na primeira quinzena de outubro e 

que não há novidades quando ao debito da SEMAFP, somente as competências atuais continuam 

sendo pagas regularmente, o conselho recomendou a reiteração das cobranças junto ao prefeito, 

apesar de ele ter assumido o compromisso de quitar até o fim do exercício, e o conselho acreditar 

nesta proposta, o objetivo da cobrança, é evitar sacrifício no ultimo mês do ano e que seja avaliada a 

possibilidade de amortizações mensais neste ultimo trimestre do exercício. Não havendo nada mais 

a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   
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ATA DA ASSEMBLEIA 015 DO CAF EM 19/10/2016 

 
Aos dezenove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou que o recurso da SEMSAU, do qual será utilizado para quitar os débitos 

pertinentes à saúde está em procedimento de liberação e o secretario mantém o compromisso de 

quitar totalmente o debito da saúde e que não há novidades quando ao debito da SEMAFP, somente 

as competências atuais continuam sendo pagas regularmente, o conselho recomendou a reiteração 

das cobranças junto ao prefeito, e solicita outra manifestação do prefeito, quanto ao compromisso 

de quitar até o fim do exercício, reafirmando ou apresentando algum aumento na dificuldade 

financeira. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi 

lida e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   
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ATA DA ASSEMBLEIA 016 DO CAF EM 30/11/2016 

 
Aos Trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) Acompanhar a 

situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos e lavrei a presente ata. Foi cedida a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o 

mesmo informou que somente as competências atuais continuam sendo pagas regularmente, e o 

saldo devedor dos repasses se mantém, entretanto, atendendo à deliberação da assembleia anterior, 

o prefeito respondeu, de oficio, reafirmando o compromisso de quitar todos os débitos até o dia 

31/12/2016. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi 

lida e aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo __________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   
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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 
Atendendo a uma solicitação da gerente da Caixa Econômica Federal de Ouro preto do Oeste, 

Senhora Janaina Pereira de Almeida, para que o SERRA PREVI faça aplicações junto a esta 

instituição financeira, o Superintendente do SERRA PREVI, senhor Milton Braz Rodrigues 

Coimbra, explica que ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, as aplicações sempre 

serão feitas de acordo com a política de investimento anual, e que se autorizado a aplicar a 

aplicação será feita em um fundo com composição similar aos disponibilizados pelo Banco do 

Brasil, e salienta que é possível melhorar o relacionamento com a Caixa Econômica Federal, que 

atualmente nos atende somente com empréstimo consignado aos segurados, e manter o risco das 

aplicações no perfil conservador, como já acontece atualmente. 

 

 

Conselheiro (Saúde) – Sérgio Alves Barros (  )SIM  (   )NAO_______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos (  )SIM  (   )NAO _____________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz (  )SIM  (   )NAO _____________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana (  )SIM  (   )NAO ______________ 

 

Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos (  )SIM  (   )NAO ___________________ 

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – Cosme Monteiro Lobo (  )SIM  (   )NAO _____________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos (  )SIM  (   )NAO _________________________ 

 

   

 

Mirante da Serra 09 de Novembro de 2016. 

 

 

 

Milton Braz Rodrigues Coimbra 

Superintendente 

Portaria 3317/2015 
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ATA DA ASSEMBLEIA 017 DO CAF EM 29/12/2016 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, 

reuniram-se os membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em 

assembleia ordinária. A ordem do dia é a) Acompanhar os trabalhos do gestor do Serra Previ b) 

Acompanhar a situação dos repasses c) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora 

Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para 

secretariar os trabalhos e lavrei a presente ata, pelo fato de a assembleia ter sido adiada, os 

conselheiros Cosme Monteiro Lobo e Maria das Dores Santos, não puderam comparecer. Foi cedida 

a palavra ao senhor superintendente, Milton Braz, e o mesmo informou que o saldo devedor dos 

repasses se mantém, em R$ 277.839,74 e o prefeito reafirmou a intenção de pagar, o 

superintendente confirmou ainda, que segundo o Senhor Valter Marcelino, os processos dos aportes 

se encontram na tesouraria, e a prefeitura está pagando primeiro as despesas que se utilizam boletas 

bancarias, e que amanha 30/12/2016 com os recursos que chegarem neste dia, serão pagos os 

aportes. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida e 

aprovada por todos. 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembleia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

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

 

Superintendente – Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


