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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 023 DO CAF EM 25/04/2017 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, às oito 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) Deliberar sobre a política de investimentos para o exercício de 2017 

b) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos Santos declarou aberta 

a sessão e convidou a mim, Quésia Andrade Balbino Barbosa, para secretariar os trabalhos que 

lavrei a presente ata. A Sr. Quésia Andrade Balbino Barbosa, Superintendente  responsável pelos 

investimentos, membro do comitê gestor, elaborou a política de investimentos, e discorreu sobre os 

títulos públicos, diversificação  de aplicações, explicou que todos os fundos são regulamentados 

pela CMV – Comissão de Valores Mobiliários, a nossa meta é capitalizar a médio e longo prazo, 

nosso perfil é conservador, visando maior retorno com menor risco, baseados nas explicações do Sr. 

Silvéster, o conselho aprovou a 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 ____________________________________  

 

Membro do Comitê gestor – Silvester Luiz Rosso _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


