
ATA Nº 005/2017 

Aos trinta (30) dias do mês de maio de 2017, às oito horas, reuniram-se 

extraordinariamente na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, 

Primavera II, Primavera do Leste, convocados verbalmente, com pauta de reunião de 

discussão sobre o indeferimento, por unanimidade, de liminar pelo Tribunal Pleno do 

Estado de Mato Grosso, frente à “Ação Direta de Inconstitucionalidade – medida 

cautelar – art. 78 da Lei Municipal nº. 1.662/2016 – provimento do cargo de Diretor 

Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste – MT”. Estiveram presentes os senhores Claudio Divino Pereira da 

Silva, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna 

Heckler Braff, contando com a presença do Senhor Ronas. Iniciaram-se as discussões, 

colocaram-se opiniões acerca de que são necessárias ações imediatas para que o 

Executivo Municipal dê o devido andamento legal ao processo de eleição do cargo de 

Diretor Executivo do IMPREV, principalmente frente ao indeferimento de liminar pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ADIN nº. 1001359-

92.2017.8.11.0000. Considerou-se que não é possível se esperar mais para que sejam 

efetivamente obedecidos os critérios legais, pois o ajuizamento de ADIN, não provoca 

efeito suspensivo na legislação em vigor. O senhor Wender colocou sua opinião, 

salientando que no seu entendimento, todos os assuntos dependentes de deliberação 

deste Conselho, estarão suspensos, até que seja dado cumprimento ao que dispõe a Lei 

Municipal nº. 1662/2016, com relação a eleição para o cargo de Diretor Executivo. 

Todos os conselheiros acordaram em que seja oficiado o Executivo Municipal, bem 

como a Comissão Eleitoral indicada pela Portaria 125/2017, imediatamente, bem como 

o Ministério Público, a Câmara Municipal de Primavera do Leste e o Tribunal de 

Contas TCE/MT, afim de que os preceitos legais sejam cumpridos. Após várias 

discussões os conselheiros deferiram o chamamento do Secretário de Administração, 

senhor Carlos Laete, para que venha dar seus esclarecimentos frente ao assunto a este 

Conselho. Juntou-se à reunião o senhor Carlos que, informado do posicionamento do 

Conselho frente à situação aqui tratada, o mesmo não tinha conhecimento do 

indeferimento da liminar e prontificou-se a estar conversando de pronto com o senhor 

Prefeito, colocando toda a situação e providências cabíveis ao andamento do processo 

eletivo para o cargo de Diretor Executivo do IMPREV. Com a concordância de todos os 



conselheiros, consignou-se aguardar até o dia 01 de Junho de 2.017, período da manhã 

uma resposta oficial sobre a questão, onde todos os conselheiros já ficam convocados 

para nova reunião na mesma data ás 13:00h. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-

se a reunião. 


