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                       ATA DA ASSEMBLEIA 018 DO CAF EM 18/01/2017 

 
Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dez 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, 

Milton Braz Rodrigues Coimbra, para secretariar os trabalhos que lavrei a presente ata. O 

conselheiro Sergio justificou sua ausência por estar fora da cidade realizando exames de saúde, e o 

Secretario de Obras justificou que não poderia liberar o conselheiro Cosme Monteiro Lobo, por 

estar executando um trabalho que influencia na atividade de toda a equipe, e no momento não tinha 

nenhum operador de maquinas para substituí-lo. Os conselheiros optaram por realizar a reunião sem 

a presença do conselheiro Cosme Monteiro  Lobo, e solicitaram à superintendente informar de 

oficio ao prefeito e aos secretários sobre as reuniões ordinárias dos conselheiros do CAF. Foi cedida 

a palavra a mim, Milton Braz e eu apresentei a nova superintendente, expliquei que inicialmente a 

equipe do serra previ, ficou estruturada com três pessoas:  A superintendente Senhora Quesia 

Andrade Balbino Barbosa, o Diretor de Contabilidade e Tesouraria, Milton Braz Rodrigues 

Coimbra e a Diretora de Divisão de Protocolo e Redação, senhora Sueli Monteiro da Silva; e que 

até uma segunda reavaliação do quadro, os servidores Silvester e Moacir foram encaminhados à 

secretaria de origem, os conselheiros manifestaram os votos de sucesso à nova superintendente, e 

manifestaram satisfação com a escolha do prefeito, a senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, 

agradeceu e se colocou à disposição para trabalhar e administrar juntos o SERRA PREVI. Os 

Conselheiros manifestaram preocupação quanto à responsabilidade pelos investimentos, 

considerando que o servidor Silvester Luiz Rosso foi devolvido à secretaria de origem, e o mesmo é 

tecnicamente qualificado para realizar as políticas de investimento e direcionamento para as 

aplicações,   sendo  que  o participante do comitê gestor, mesmo que o instituto contrate assessorias 

financeiras, a confiança é maior em um servidor com tal conhecimento técnico, e solicitaram da 

superintendente analisar a hipótese de convidar o servidor Silvester Luiz Rosso a continuar à 

disposição do SERRA PREVI, objetivando diminuir os riscos de aplicações financeiras e manter 

inicialmente a regularidade do comitê gestor. Não havendo nada mais a tratar, eu Milton Braz 

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

 

Diretor Contabil e Secretario da assembleia – Milton Braz R. Coimbra _______________________ 

 

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 – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________   


