ESTADO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA.

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 050 DO CAF EM 27/02/2019
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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:leitura
do documento de arquivamento de processo do ministério público parquet web
n°2018001010080965, documento número 11094/18 do tribunal de contas em resposta ao CAF
referente ao oficio n° 002/caf 22/10/2018, audiência pública, parcelamento de dívidas. A
presidente do caf iniciou a reunião agradecendo a presença, onde solicitou da secretaria Marizete
Souza de Paula para assim fazer a leitura dos documentos recebidos do ministério público e tribunal
de contas pelo instituto, foi exigido pelo conselheiros presentes informações através de documentos
pelo contador o porquê dos débitos referentes os anos 2016,2017 e 2018 não está entrando na
contabilidade do instituto e do município conforme consta no despacho do tribunal de contas. O
servidor Milton Brás Rodrigues Coimbra alegou ineficiência na contabilidade pública. Foi exigido
pelos conselheiros que seja respondido por documento pela administração a proposta de
parcelamento dos débitos do município com o instituto que até a atual data esta no valor de
935.429.17.Não havendo mais a tratar, eu Marizete Souza de Paula, 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 ______________________________________
Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ___________________________________
Conselheira(Inativos)Maria das Dores dos Santos______________________________________
Contador Milton Braz Rodrigues Coimbra ____________________________________________
Conselheira(semece)Marizete Souza de Paula__________________________________________
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