
Ata  de Reunião do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci 

 

Aos três  dias do mês de fevereiro 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,  Josimar Marsuel Matsumoto,  

Luiz Mauricio Barbosa Bonvini, Elaine Aparecida da Silva, Tiago Pereira dos Santos, Edilaine 

Aparecida Martins da Costa e Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues. Em seguida o Presidente 

do Conselho Previdenciário   leu a pauta da reunião: 1º item: apreciação dos balancetes 

referentes aos meses de novembro/2016 e dezembro/2016.  item 2º: Apreciação e votação da 

utilização da sobra da despesa Administrativa para os exercícios seguintes; Item 3º Aplicações; 

Item 4 Apreciação de Alteração da Lei 1495/2012 e item 05 Outros Assuntos: O Diretor 

Executivo O Diretor Executivo pediu a palavra e explicou alguns pontos dos balancetes de 

novembro e Dezembro de 2016, no mês de novembro de 2016 , 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  e no mês de Dezembro não houve 

concessão de diárias. Referente  ao item 2 colocamos a necessidade da aprovação da proposta 

para podermos utilizarmos a sobra das despesas administrativa conforme estabelece o 

Ministério da Previdência para os anos posteriores no valor de R$ 158.037,51 (Cento e 

cinqüenta e oito mil e trinta e sete reais e cinqüenta  e um centavos. Em Relação ao item 3 

aplicações: Informamos aos Senhores Conselheiros que iniciamos o exercício de 2016 com 

16.670.679,21 e encerramos com 20.348.204,26, onde obtivemos um superávit de 

3.677,525,05, onde conseguimos gerar um impacto positivo no Patrimônio de nossa 

Previdência Municipal. Item 4 Alteração da Lei 1495/2012 e item 5 Outros Assuntos:  Temos a 

informar aos nobres conselheiros que hoje o fundo de Previdência Municipal de Jaciara conta 

com 116 (cento e dezesseis) aposentados e 33 (trinta e três) pensionista. 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 utilização da sobra da 

Despesa Administrativa, que foi aprovado por todos conselheiros. Referente o Item 4 da Pauta, 

foi solicitado pelos Senhores Conselheiros que fosse feito uma analise mais aprofundada sobre 

o assunto e ficando para deliberar nas próximas reuniões.   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 

 

 

 

 

 



 


