
 
 

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

 
 
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 
 

Aos quatorze dias  do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 15h00 

(quinze 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 e decreto 306 de 01 de dezembro de 2019, 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 apresentou a pauta do dia, sendo: 1) Jeton; 2) Adesão à Ata 

do CONSPREV,  e após cumprimentar a todos, passa a palavra para a Diretora do 

Serraprev, Senhora Laura Pereira, que após cumprimentar os presentes, apresentou 

o senhor Carlos Raimundo Esteves, advogado da Agenda Assessoria, que após 

cumprimentar os presentes, contextualizou sobre a criação do SERRAPREV e os 

trabalhos realizados pela Agenda Assessoria antes, durante e depois da criação do 

Instituto, seguindo ele responde a questionamentos quanto a validade da Ata de SRP 

01/2017 do CONSPREV, e outras situações colocadas pelos conselheiros. Na 

sequencia surgem vários questionamentos sobre a PEC 06/2019 e PEC paralela 

133/2019, que o mesmo respondeu de forma a dirimir dúvidas dos referidos 

conselheiros. Seguindo o Presidente do Conselho agradeceu a presença e os 

esclarecimentos realizados pelo Dr. Carlos e o mesmo se retirou da reunião.  Em 

seguida o Presidente antecipou a pauta 2 e colocou em votação a adesão a Ata de 

Registro de Preços 001/2017 do CONSPREV, que restou aprovada por unanimidade. 

Com relação a pauta 1, que seria sobre a discussão para construção de minuta, para 

concessão de jeton aos conselheiros e aos membros do comitê de investimento, não 

foi possível tendo em vista o horário, ficando para discussão em outra reunião a ser 

agendada.  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.  

 

 


