
ATA DA 14« REUNfÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Aos 02(dois) dias do mês de fevereiro de 2015, às 9h na sala de reuniões do 
TRIUNFOPREV, situado a Avenida José Veríssimo dos Santos, 247 - centro, 
nesta cidade, com a presença do Presidente do Conselho de Administração -
Maria Gorett da Silva, Presidente do Conselho Fiscal - Alexandre Cleyson 
Viana, Presidente do Comité de Investimentos - Michelle Nunes Barbosa , 
Maria Lúcia Alves de Lima, Diretor Presidente do TRIUNFOPREV e os 
membros dos respectivos colegiados: Edvânia Filomeno de Santana, Maria 
Helena de Pádua, Sandra Florentino Diniz, Jailma dos Santos Gomes, Vera 
Lúcia Alves P. Barbosa, Eziuda Maria de Souza, Edvânia de Oliveira Ferreira e 

^ Alana Patrícia Pereira Lima, realizou-se a 14^ reunião conjunta dos Conselhos 
de Administração, Fiscal e do Comité de Investimentos do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de TRIUNFO-PE com a 
seguinte pauta: 1) participação da Áudio Conferência para análise das 
aplicações financeiras- 2) avaliação dos resultados das aplicações financeiras 
do mês de dezembro/2014 e janeiro 2015 - 3) definição de estratégia para as 
aplicações financeiras no primeiro trimestre. A reunião foi presidida pelo 
Presidente do Conselho de Administração que após verificação do quorum , 
declarou aberta a reunião. Em seguida saudou os presentes desejando boas 
vindas a todos. Na sequência foi feita a leitura da ata da reunião anterior e da 
pauta do dia sendo por todos aprovadas. Em seguida a palavra foi concedida a 
Presidente do Comité de Investimento que apresentou o balanço das 
aplicações financeiras do mês de dezembro/2014 e janeiro do ano em curso 
onde informou que a Dl BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA fez uma 
avaliação da Carteira do Instituto nos termos a seguir: A carteira de 
investimentos do Instituto está competitiva para o cenário económico atual. 
Não há necessidade de efetivarmos grandes alterações neste més de janeiro. 
1) Os recursos novos que entrarem (repasses...) pode aplicar simultaneamente 
em 02 produtos: a) BB PREV RF IRFM-1 e b) BB PREV RF IDKA 2. 2) 
Eventuais resgates para pagamento de folha ou outros compromissos, pode 
resgatar do seguinte fundo: c) BB PREV RF FLUXO. Em seguida convidou os 
presentes para participar da áudio conferência programada pela Dl BLASI. 
Pontualmente as 10 foi iniciada a áudio conferência onde foi comentado a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.392 que modificou e 
complementou alguns pontos da Resolução 3.922/10 com as seguintes 
alterações: a) fundos de investimentos em situações de desenquadramento, 
com flexibilização dos casos de infringéncia dos limites para fins do CRP; b) 
Novas regras, válidas para novas aplicações efetuadas em 2015, quanto ao 
limite de aplicações em FIDC - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios; 
c) Permissão para aplicação em letras imobiliárias garantidas. Dando 
prosseguimento comentou que o ano de 2015 teve início com uma série de 
medidas no campo económico, notadamente em busca do ajuste de contas e 
equilíbrio fiscal e que o cenário no mês de janeiro se confirmou: pressão 
inflacionária, taxa de juro SELIC elevada e baixo crescimento serão os desafios 
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para 2015 e ressaltou ainda que devemos ter um ano de volatilidade para os 
investimentos e que mês de janeiro apresentou bons rendimentos para os 
fundos de renda fixa, refletindo as medidas de contenção de gastos anunciadas 
pelo ministro Joaquim Levy. Falou ainda que a alocaçao dos recursos deve 
permanecer com o mesmo direcionamento: a) renda fixa: deve estar centrada 
títulos públicos federais em três indexadores: IMA-B (contra a inflação); 
SELIC/CDI (contra os juros elevados) e IRFM 1 (proteção da carteira), b) renda 
variável (ações): a combinação mais competitiva tende a ser fundos de VALOR 
e fundos de DIVIDENDOS e que ao longo do ano será feito o monitoramento 
de acordo com o desempenho dos indicadores económicos, com possibilidade 
de pequenos ajustes e ainda ressaltou que as aplicações de recursos do 
TRIUNFOPREV estão compatíveis com o cenário traçado. Concluída a áudio 
conferência e respondida as indagações dos conselheiros, a sugestão emitida 
peia Dl BLASI CONSULTORIA foi aprovada pelo Comité de investimentos 
sendo ratificada pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Nada mais 
havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada sendo lavrada a presente ata 
que lida e achada conforme vai por todos assinada. 
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