
Ata  de Reunião do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci 

 

Aos dezessete  dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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:  

Menah Remberg Guimarães da Silva - Presidente do Conselho Previdenciário,  Josimar Marsuel 

Matsumoto,   Elaine Aparecida da Silva, Tiago Pereira dos Santos e Jesus Cabral Galindo. Em 

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

dos balancetes referentes aos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017 e Contas Anuais de 

Gestão de 2016,  item 2º: Criação de Cargo em Comissão de Diretor Contábil e acrescentar na 

nomenclatura Assessor Contábil “Assessor Contábil e Previdenciário”; Item 3º Aplicações; Item 

4 Outros Assuntos: O Diretor Executivo O Diretor Executivo pediu a palavra e explicou alguns 

pontos dos balancetes de janeiro e fevereiro de 2017, onde  no mês de janeiro de 2017 não 

houve concessão de diária e no mês de fevereiro  houve concessão de 01 (uma diárias) para ir 

a cidade Cuiabá/MT, participar de reunião junto a Empresa Agenda Assessoria para tratar de 

assuntos de interesse  da  Prev-Jaci , em relação as contas Anuais de Gestão temos a colocar 

que encerramos o exercício de 2016 com um patrimônio liquido de R$ 22.114.203,93 (vinte e 

dois milhões, cento e quatorze mil e duzentos e três reais e noventa e três centavos), ou seja 

um aumento de 21,69% (vinte e um inteiros e sessenta e nove centésimos). Em Relação ao 

item 3 aplicações: Informamos aos Senhores Conselheiros que foi publicado o Edital de 

Credenciamento nº 01/2017,  que tem como objetivo  o credenciamento de instituições 

Financeiras e Fundos de Investimentos que esteja, autorizados, nos termos da legislação em 

vigor, a atuar nos Sistema Financeiro Nacional, conforme Resolução MPS nº 519, de 24 de 

agosto de 2011. Item 4 Outros Assuntos:  Temos a informar aos nobres conselheiros que hoje 

o fundo de Previdência Municipal de Jaciara encontra sem o Contador em virtude de 

afastamento para tratamento de saúde conforme conta o processo de auxilio doença. Em 

virtude desta situação emergencial, temos a necessidade de criar um cargo para que possamos 

solucionar em parte esta situação, um vez que o setor contábil está totalmente em atraso, 

mesmo com a contadora estando exercendo suas funções e atividades, onde as multas são 

diárias pelo não envio das informações via APLIC, então solicito deste conselho a autorização 

para a criação do Cargo de Diretor Contábil e inclusão na Nomenclatura do Cardo Assessor 

Contábil, para Assessor Contábil e Previdenciário da Lei 1.495/2012, para que possamos ter  

uma maior eficácia  no setor Contábil e Previdenciário da Prev-Jaci.  Devolveu a palavra ao 

Presidente do Conselho Sr. Menah Remberg Guimarães da Silva, onde o mesmo colocou em 

votação os Balancetes de novembro de 2016 e dezembro de 2016, que foi aprovado por 

unanimidades dos Conselheiros, na seqüência foi colocado em votação a os Balancetes de 

janeiro e fevereiro de 2017 e Contas Anuais de Gestão 2016, que foi aprovado por todos 

conselheiros. Referente o Item 2 da Pauta, foi colocado em discussão e votação da Criação do 

cargos Diretor Contábil e alteração da Lei 1.495/2012, que foi aprovado por unanimidade dos 

senhores Conselheiros Presentes.  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 



 

 

 

 

 

 

 


