
TRIUNFO PREV 
ATA DA 15° REUNIÃO 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 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Aos 10 (dez) 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 dos Presidentes: Conselho de Administração -
Maria Gorett da Silva, Conselho Fiscal - Alexandre Cleyson Viana, Comité de 
investimentos - Michelle Nunes Barbosa , Maria Lúcia Alves de Lima, Diretor 
Presidente do TRIUNFOPREV e os membros dos respectivos colegiados: 
Administração: Edvânia Filomeno de Santana, Maria Helena de Pádua, Sandra 
Florentino Diniz, Maria Ozimar Bezerra de L. Simões. Fiscal: Jailma dos Santos 
Gomes, Sílvia Bezerra Lima, Vera Lúcia Alves P. Barbosa e Maria Goretti 
Fen'eira da Silva. Comité de Investimento: Eziuda Maria de Souza, Edvânia de 
Oliveira Ferreira e Alana Patrícia Pereira Lima, realizou-se a 15^ 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. Aprovação dos calendários: pagamento dos 
aposentados e reuniões dos colegiados. 2. Prestação de contas dos meses de 
dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 3. Apresentação dos relatórios de 
dezembro referentes a taxa de administração, repasses dos parcelamentos de 
débitos, demonstrativos dos investimentos, encargos sociais. 4.Plano de metas 
de 2015. 5. Apresentação do Relatório de Auditoria da SPPS/MPS junto ao 
RPPS do município. 6. Programa de Preparação para aposentadoria. 
7.Prc)grama de Integração dos Aposentados. 8 Informações diversas. 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. Dando 
continuidade a palavra foi cohcedida ao Diretor Presidente do Triunfoprev que 
colocou em discussão o calendário de pagamento dos segurados e o 
calendário das reuniões dos colegiados sendo deliberado por unanimidade o 
pagamento dos aposentados e pensionistas nas datas a seguir demonstradas: 
23 de janeiro: 23 de fevereiro, 23 de março, 22 de abril. 22 de maio, 22 de 
junho, 22 de julho, 21 de agosto, 22 de setembro, 22 de outubro, 22 de 
novembro, 13° -18 de dezembro e 22 de dezembro e o calendário referente as 
reuniões dos colegiados ficou aprovado a quarta feira das segundas semanas 
de cada mês. Em ato contínuo foi feito pelo conselho Fiscal a análise da 
prestação de contas relativas aos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 
2015, juntamente com os relatórios de dezembro referentes a taxa de 



administração, repasses dos parcelamentos de débitos, demonstrativos dos 
investimentos e dos encargos sociais. Em seguida, o Presidente indaga sobre 
o posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e 
analisados, e todos se manifestaram peta regularidade e aprovação. Assim o 
Presidente do Conselho Fiscal declarou aprovados por unanimidade a 
prestação de contas e os demais documentos apresentados que foram 
ratificados pelo Conselho Administrativo e Comité de Investimentos. Na 
sequencia foi apresentado pela Presidente do Instituto. Sra. Marta Lúcia o 
Relatório de Auditoria da SPPS/MPS que fez uma exposição dos dados 
apontados pelo Ministério, referente a diferença de recolhimento de 
contribuições dos servidores efetivos do Município, no período de janeiro de 
2009 a dezembro de 2012. Concluída a apresentação os conselheiros 
deliberaram o encaminhamento de Ofício ao Poder Executivo, acerca da 
irregularidade apontada pelo Ministério. Em ato contínuo foi feita uma avaliação 
dos Programas: de Preparação para Aposentaria, de Integração dos 
Aposentados, através dos eventos realizados em datas comemorativas, da 
participação dos conselheiros em cursos e eventos promovidos por instituições 
credenciadas, sendo deliberado pelos conselheiros a continuidades dessas 
atívídades pelos bons resultados apresentados. Na sequencia foram 
repassadas as informações referentes sobre o andamento da compensação 
previdenciária e o recadastramento dos segurados. Finalizando a presente 
reunião, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Maria Goreth da 
Silva faculta a palavra. Não havendo manifestação da parte dos conselheiros, 
deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada a presente ata que lida e achada 
conforme vai por todos assinada. 
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