
Ata  de Reunião do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci 

Aos nove  dias do mês de dezembro  de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, na 

sala de Reunião da Prev-Jaci, sito a Rua Potiguaras nº 870, centro de Jaciara, Mato Grosso, 

reuniram-se os membros do Conselho Previdenciário, juntamente com o Diretor Executivo da 

Prev-Jaci,  o Senhor José Roberto Carneiro, estando presentes os seguinte conselheiros:  

Agnaldo Venâncio Rocha-Presidente do Conselho Previdenciário,  Menah Remberg Guimarães 

da Silva, Claudécio Gonçalves da Silva,  Luiz Mauricio Barbosa Bonvini,   Cloves Pereira da Silva, 

Claudinei Pereira, Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo  e Elaine Aparecida da Silva. Em 

seguida o Presidente do Conselho Previdenciário   leu a pauta da reunião: 1º item: apreciação 

do balancete do mês outubro  de 2016, item 2º: Aplicações: Item 3º Apreciação e votação do 

P.A.I – Política Anual de Investimento 2017; 4º Outro Assuntos:  O Diretor Executivo pediu a 

palavra e explicou alguns pontos do balancete do mês de outubro de 2016, onde foi colocado 

que não houve diária no mês de outubro e nenhuma despesa extraordinária. Em Relação ao 

item 2 aplicações: temos a informar que obtivemos uma rentabilidade  foi  satisfatória.  Com 

referência ao Item 3:  P.A.I:  Passamos para apreciação do P.A.I – Política Anual de 

Investimento  à todos os membros do Conselho Previdenciário.  Item 4 - Outros Assuntos: 

temos a colocar algumas situações aos senhores conselheiros referente ao débito do 

Município com  o Fundo Municipal de Previdência – Prev-Jaci.  Esta semana o Poder Executivo 

encaminhou um projeto de Lei solicitando o parcelamento da parte patronal do Fundo 

Previdenciário  referente aos meses de maio/2016 à novembro/2016 que corresponde ao 

valor de R$ 520.219,17 (quinhentos e vinte mil e duzentos e dezenove reais e dezessete 

centavos) e restando ainda a quitação do fundo financeiro, com referencia ao Calculo Atuarial, 

foi homologado através  da Lei 1.716/2016  de 29 de novembro de 2016, onde a alíquota da 

parte patronal era de 11,71% (onze inteiros e setenta e um) por cento, passo à 11% (onze por 

cento), redução proveniente ao superávit do Fundo Previdenciário. Em relação ao quadro de 

Pessoal, temos a informar aos senhores Conselheiros  sobre  o requerimento formalizado pela 

servidora Cláudia Núbia Pereira de Souza requerendo a Incorporação de vantagens peculiares 

conforme disciplina  a Lei 1.716 de 01 de abril de 2016.  O Diretor Executivo  agradeceu a todos 

os Conselheiros pela dedicação e presteza de cada e desejando a todos um feliz natal e um 

ótimo 2017 e em seguida devolveu a palavra ao Presidente do Conselho Sr. Agnaldo Venâncio 

Rocha, onde o mesmo colocou em votação o Balancetes do mês de outubro de 2016, que foi 

aprovado por unanimidades dos Conselheiros.  Foi colocado em votação o P.A.I – Política 

Anual de Investimento 2017, que foi aprovado por unanimidade dos Senhores Conselheiros. O 

Presidente do Conselho Previdenciário  deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a ser 

tratado, deu-se  por encerrada a presente reunião ordinária que vai assinada  por todos 

presente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


