
Ata  de Reunião do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci 

 

Aos vintes dias do mês de julho 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,   Claudinei Pereira e 
Cloves Pereira da Silva. Em seguida o Presidente do Conselho Previdenciário   leu a pauta da 
reunião: 1º item: apreciação do balancete do mês de maio e junho  de 2016, item 2º: 
Aplicações :Item 3º outros assuntos:  O Diretor Executivo pediu a palavra e explicou alguns 
pontos dos balancetes do mês de mai e junho de 2016, onde foi colocado que não houve 
diárias e houve aquisição de bens no mês de junho de 2016, compra de mesas e murais 
conforme consta na pagina 86 do balancete . Em Relação ao item 2 aplicações: temos a 
informar que obtivemos uma rentabilidade satisfatória neste momento em que o mercado de 
incertezas em virtude do momento político que o nosso pais vem passando.  Com referência 
ao Item 3 Outros Assuntos: Temos a colocar as seguintes situação: como é de conhecimento 
de todos os membros do Conselho Previdenciário que o  débito que o Município com o Fundo 
Municipal  de Previdência  é seguinte: mês junho/2016 do Fundo Financeiro e meses de maio e 
junho/2016 do Fundo Previdenciário e que temos feito cobranças ao Poder Executivo 
Municipal   e ao  Controle Interno do Município é o que tínhamos a informar aos senhores 
conselheiros. Devolveu a palavra ao Presidente do Conselho Sr. Agnaldo Venâncio Rocha, onde 
o mesmo colocou em votação os Balancetes do mês de maio e junho de 2016, que foi 
aprovado por unanimidades dos 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


