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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 
 

Aos trinta  do mês de setembro 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 

da Sra. LAURA PEREIRA, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da 

Portaria nº 892 de 04 de setembro de 2019. Aberta a reunião pelo Presidente do 

Conselho, Sr. Edirson José de Oliveira que após cumprimentar a todos, passa a palavra 

para a Diretora do Serraprev, Senhora Laura Pereira, que após cumprimentar os 

presentes. Apresenta a pauta  da reunião, sendo o apresentado  o Balancete do mês 

de Agosto de 2019, com aprovação do balancete em unanimidade.  A indicação do 

responsável pelas movimentações e assinaturas de documentos bancários, definido o 

senhor Edirson José de Oliveira. Após apresentada e discutida a política de 

investimentos  foi aprovada unanimidade. Nesta oportunidade, a senhora Diretora 

esclareceu e atualizou os conselheiros presentes das informações sobre as próximas 

reuniões extraordinária e ordinárias. Por fim, o senhora Diretora pediu que fosse 

consignado nesta Ata o registro da Presença do servidor Heliton Luiz de Oliveira, Ex-

Diretor do Instituo, momento em que o diretor informou que apesar do servidor Heliton 

estar em período de férias e não estar mais na condição de Diretor do Instituto, solicitou 

ao mesmo a possibilidade de acompanhar a Diretoria, no que o mesmo se prontificou 

sem objeções. Seguindo o presidente agradece a presença de todos.  Assim, por não 

haver nada mais a tratar, eu ____________________Maria Donisete Carvalho, 

secretária do Conselho, encerrei a presente ata, que será transmitida via e-mail a todos 

os membros do COMPREV.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 


