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ATA DA ASSEMBLEIA 022 DO CAF EM 18/04/2017 

 
Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, 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) Outros assuntos correlatos. 

A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, 

Superintendente Quésia Andrade Balbino Barbosa, para secretariar os trabalhos que lavrei a 

presente ata. O Conselheiro Cosme não pode comparecer devido às atividades na secretaria de 

obras, O gerente financeiro contábil e de tesouraria Milton Braz Rodrigues Coimbra, informou aos 

conselheiros, que os repasses estão regulares, e as pendências para liberação da CRP estão em 

andamento, informamos ainda que surgiram dois treinamentos em gestão previdenciária, com foco 

em aposentadorias, que o custo por pessoa em um é de R$ 980,00 e no  outro é de R$1.380,00, e o 

conselho enfatizou que, dentro das condições orçamentárias, em relação a aprimoramento, não há 

necessidade de consultar ao conselho, pois o orçamento já foi apreciado, e confirmaram o nosso 

pedido para participação nos cursos, ficou marcada uma reunião extra para o dia 25 de abril de 

2017, objetivando a que o servidor Sr. Silvester Luiz Rosso, explique a elaboração da política de 

investimentos para o exercício de 2017,. Não havendo nada mais a tratar, eu Quésia Andrade 

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

 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

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

 

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 – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  

 

Dir. Fin. Contabil e de Tesouraria – Milton Braz Rodrigues Coimbra _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


