
 
 
 
CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV 

 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 
 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 9h00 (nove 

horas), estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada à Rua 38, n°460-E 

Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho 

Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187 de 06 de junho de 

2018, conforme lista de presença anexa a esta ata. Registra-se além dos membros 

do conselho, a presença do Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do 

SERRAPREV. Aberta a reunião o Presidente do Conselho, Senhor Edirson José 

Oliveira, apresentou a pauta única do dia, , qual seja, discussão e deliberação quanto 

a possibilidade de adesão a ata do registro de preço nº 001/2017, do CONSPREV, 

assim, como a Conselheira Laura Pereira que havia feito pedido de vistas na reunião 

ordinária do dia 12/06/2019 para analisar com mais profundidade a matéria, passou-

se a palavra à mesma para apresentação do seu voto de vista, no esta fez a sua leitura 

e por conseguinte, dadas as suas argumentações, manifestou contrária à adesão da 

referida ATA, uma vez que, no seu entender, a mesma estaria com do prazo de 

validade expirado. Nesta oportunidade, o Conselheiro Edirson solicitou do Diretor do 

Instituo que fosse inquirido o gestor da Mencionada ATA para que fosse enviado a 

este Conselho a devida fundamentação quanto ao prazo de Validade da mesma, cuja 

solicitação foi acolhida pelos demais membros do conselho, ficando então acordado 

que a presente reunião seria suspensa para aguardar a vinda do documento solicitado 

para posterior análise, ficando desde já todos os Conselheiros convocados para 

retomada da reunião às 9h00 do dia 24/06/2019, no que o Presidente do Conselho 

deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavra por mim _____(Neuri Eliezer Senger), 



 
 
e será encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta 

sessão, e ainda,  publicada no site do Instituto. 

 


