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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

 
Às sete horas e trinta e oito minutos do primeiro dia do mês de agosto do ano de 

dois mil e onze, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde sita na Rua 

Antônio Hortolani, 337-N, Centro estiveram reunidos a Diretora Executiva Maria 

Dalva Specian Chaves e os Membros do Conselho Previdenciário do Instituto 

Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – MT com 

vistas à análise do Regimento Interno do SERRAPREV, conforme listas de 

presença em anexo. De acordo com a deliberação dos Conselheiros na Quarta 

Reunião Ordinária do COMPREV, será realizada uma semana de estudos no 

período de 01 a 05 de agosto, sendo nos dias 01 e 05 no período da manhã e nos 

dias 02, 03 e 04 no período vespertino, podendo ser finalizada antecipadamente 

caso já estejam concluídos os trabalhos. A reunião ora iniciada será retomada no dia 

imediatamente posterior com a continuidade dos trabalhos sendo registrada ao final 

a deliberação do Conselho constituindo ata única desta reunião sequencial. 

Declarada aberta a presente reunião/semana de estudos e dando início aos 

trabalhos o texto da minuta do Regimento foi apresentado aos conselheiros 

mediante utilização de recurso audiovisual (data show) que possibilitou o 

acompanhamento do texto por todos. Feitas as contribuições, atualizações e 

alterações necessárias, o texto foi aprovado para publicação por unanimidade, 

sendo encerrados os trabalhos na tarde do dia 04 de agosto de 2011.  Informes 

Gerais. A Diretora Executiva do SERRAPREV informa que no período de 11 a 31 de 

agosto de 2011 estará em gozo de férias sendo necessária a indicação de um dos 

membros do Conselho para que lhe substitua ao que deliberamos pela indicação do 

Conselho José Serafim de Almeida. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a 

presença e o empenho de todos durante esta semana de estudos, consideram – se 

encerrados os trabalhos. Eu ___, Simone da Silva Toniazzo de Camargo, lavrei a 

presente ata.  


