
Ata  de Reunião do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci 

 

Aos onze  dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze  horas, 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:  Menah Remberg 

Guimarães da Silva - Presidente do Conselho Previdenciário,   Elaine Aparecida da Silva, Maria 

Aili, Luiz Mauricio Barbosa Bonvini e Josimar Marsuel Matsumoto. Em seguida o Presidente do 

Conselho Previdenciário abriu espaço para os representantes do Banco Sicred o Sr. Wanderlei 

Fiametti, Diretor Executivo do Sicredi Vale do Serrado,  Sr. Lucielio  Vargnes de Oliveira, 

Gerente da Agencia Jaciara e o Sr. Rubens Borges, Conselheiro Sicredi Vale do Serrado, que 

estiveram nos apresentando vários produtos que o banco tem a nos oferecer e logo após foi 

feito a leitura da  pauta da reunião: 1º item: apreciação dos balancetes referentes aos meses 

de março, abril, maio e junho/2017,  item 2º: Aplicações e Item 3º  Outros Assuntos:  O Diretor 

Executivo pediu a palavra e explicou alguns pontos dos balancetes de março de 2017, onde 

não houve concessão de diárias, foi concedido 01 (uma) aposentadoria por invalidez ao Sr. 

Gilson Conjo e 02 (duas) pensões por morte a Srª Lucia de Araújo Torres dos Santos e Ildecy 

Santos de Souza, no mês de Abril de 2017, não houve concessão de diárias e foi concedido 01 

(uma) aposentadoria por Tempo de Contribuição à Sra. Maria Socorro Canuto da Silva e 01 

(uma) pensão por morte à Sra Maria José da Silva, no mês de maio de 2017, houve concessão 

de diárias ao Diretor Executivo onde esteve junto a Empresa Agenda Assessoria em Reuniões 

para tratar de vários assuntos de interesse da Prev-jaci  e foi concedida 01 (uma) 

aposentadoria por idade à sra  Maria Barbosa da Silva e no mês de junho houve concessão de  

diárias ao Diretor Executivo para participar de reuniões na empresa Agenda Assessoria para 

tratar de assuntos relacionados ao Prev-Jaci e foram concedidas 02 (duas) aposentadorias por 

tempo de contribuição à Sra. Veralice Ticianel de Godoi Bueno e Sra. Selma de Fátima Moura. 

Em Relação ao item 2 aplicações: Informamos aos Senhores Conselheiros que foi fechado um 

saldo financeiro em 31/06/2017 de R$ 22.813.675,35 (vinte e dois milhões, oitocentos e treze 

mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) Item 3 Outros Assuntos:  

Como foi colocado pelos representantes do Banco Sicredi Vale do Serrado, estamos solicitando 

deste Conselho a autorização para que possamos fazer novas alocações de recursos. .  

Devolveu a palavra ao Presidente do Conselho Sr. Menah Remberg Guimarães da Silva, onde o 

mesmo colocou em votação os Balancetes de março/2017, abril/2017, maio/2017 e 

junho/2017, que foram aprovado por unanimidades dos Conselheiros, Referente o Item 2 da 

Pauta, foi colocado em discussão e os senhores conselheiros acharam conveniente que  

façamos novas aplicações no Banco Sicredi de Jaciara com as sobras mensais.  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 

 

 

 



 

 

 

 

 


