
 
 

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

 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 
Aos quinze dias do mês de julho 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 
como segue: PALESTRAS – O presidente registrou a importância dos temas 
abordados no 52º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência – ABIPEM, onde participaram o Conselheiros Edirson José Oliveira, Maria 
Donisete Carvalho, Letícia Graziella Teixeira Nunes, Laura Pereira, Debora Tereza 
Mazutti, Elton da Silva (COMIN), alem do Diretor do Instituto, Heliton Luiz de Oliveira 
e que seria muito bom se todos os conselheiros pudessem ter participado. Ainda sobre 
o Congresso, vários conselheiros também se manifestaram fazendo destaques 
positivos a respeito dos assuntos apresentados. Consigna-se ainda, que no mesmo 
evento o SERRAPREV recebeu a premiação pela terceira colocação, Nacional, em 
sua categoria concernente ao Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade 
Previdenciária.  CERTIFICAÇÃO DO SERRAPREV – a respeito desse tema, o Diretor 
comentou que o SERRAPREV está praticamente apto a ingressar com o pedido de 
Certificação do Prógestão, sedo que, segundo o mesmo, basta apenas implementar 
as ações necessárias ao controle e organização de processos, onde o mesmo 
registrou que tem conhecimento de haver uma professora da Unemat que faz estágio 
com seus alunos sobre esse trabalho deixando os manuais prontos, que é possível 
fazer uma parceria com a Unemat neste sentido. FÉRIAS DO DIRETOR EXECUTIVO 
– sobre esse assunto o presidente Edirson leu o parecer encaminhado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, informando que o servidor tem direito às suas férias, que no seu 
retorno à função poderá solicitá-la, uma vez que o Cargo de Diretor, que atualmente 
ocupa, é de natureza Comissionada, ou seja, Cargo de Confiança do Executivo. LISTA 
TRÍPLICE – Em seguida o presidente comentou sobre os Decretos 165/2019 e 
189/2019 que tratam do regramento da eleição para escolha do Diretor Executivo do 
Serraprev, informando que já estão sendo dados todos os trâmites necessários para 
realização da eleição para formação da Lista Tríplice que será encaminha ao Exmo. 
Sr. Prefeito para nomeação do Diretor Executivo do Instituto para o biênio 2019/2021. 
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA – sobre o tema, após as discussões, o 
presidente apresentou a documentação relativa ao processo de Dispensa de Licitação 
para contratação da empresa Agenda Assessoria, onde consta o despacho do Sr. 
Prefeito, dando conta de que o município não convalidará a referida contratação. 
Sobre o tema o presidente do Conselho enfatizou que nesta fase do processo não 
caberia mais deliberação do Conselho, uma vez que os encaminhamentos se deram 
todos direcionados ao Diretor do Instituo, cujo qual, caberia tomar as medidas que 
julgasse necessárias, sendo tal entendimento seguido pelos demais conselheiros 
presentes. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a relatar 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. 
 

 

 


