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ATA DA ASSEMBLEIA 019 DO CAF EM 15/02/2017 

 
Aos quinze dias do mês de Fevereiro 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 gerente financeiro contábil e de tesouraria Milton Braz Rodrigues 

Coimbra não pode estar presente na reunião por estar resolvendo assuntos referentes ao trabalho do 

SERRA PREVI no Município de Ouro Preto do Oeste. Foi cedida à palavra a mim, Superintendente 

Quésia Andrade Balbino Barbosa onde foi transmitida a pauta da reunião, onde foi comunicado aos 

membros presentes deste conselho, que o senhor Silvester Luiz Rosso continua a disposição do 

SERRA PREVI, para fazer a política de investimentos e também fazer parte do comitê gestor. 

Sobre os repasses do mês de Janeiro, a prefeitura não deixou débitos este mês, sendo apenas a 

secretaria de saúde que ainda não efetuou o repasse, pois, a servidora Marli Rodrigues Silva está 

doente, mas ficou afirmado que assim que ela voltar será pago. Foi comunicado também que no dia 

23 de fevereiro as 09hs deste ano o SERRA PREVI irá fazer uma audiência pública na Câmara dos 

vereadores, e no dia 06 de Março ocorrerá uma auditoria nesta instituição de previdência. Foi 

avisado aos presentes que durante uma semana, a contar do dia 14 de fevereiro deste ano estamos 

com o funcionário  novo Zenildo Almeida da Silva para ajudar nos andamentos dos trabalhos no 

SERRA PREVI, no entanto ainda será conversado com o secretário de Administração para que ele 

permaneça, pois, a necessidade de servidor para auxiliar nos trabalhos diários desta instituição 

previdenciária. 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 ____________________________________ 

 

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 ____________________________________   

 

 

 

 

 

 

 


