
TRIUNFO PREV 
ATA DA 17« 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 11 DE MARÇO DE 2015. 

Aos 11 (onze) dias do mês de março 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 Cteyson Viana; Comité de 
Investimentos - Michelle Nunes Barbosa, Maria Lúcia Alves de Lima, Diretor 
Presidente do TRIUNFOPREV e os membros dos respectivos colegiados: 
Administração: Maria Helena de Pádua, Edvânia Filomeno de Santana, Maria 
Ozimar Bezerra de L. Simões, Sandra Florentino Diniz. Fiscal: Jailma dos 
Santos Gomes, Sílvia Bezerra Lima, Vera Lúcia Alves P. Barbosa e Maria 
Goretti Ferreira da Silva. Comité de Investimento, Edvânia de Oliveira Ferreira, 
Eziuda Maria de Souza e Alana Patrícia Pereira Lima, realizou-se a IT** 
reunião ordinária conjunta dos Conselhos de Administração, Fiscal e do Comité 
de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de TRlUNFO-PE. Após a verificação de quorum, a Presidente do 
Conselho de Administração, declarou aberta a reunião, fazendo a leitura da 
pauta, conforme convocação: 1. Decisão de recurso - DR 
MPS/SPPS/DRPSP/CGACI n° 002/2015 2. Análise da Lei n° 1.220/2001 que 
trata dos juros referentes ao parcelamento consolidado no valor de R$ 
750.563,39. 3.Prestação de contas do mês de fevereiro de 2015. 4. Aplicações 
financeiras. 5. Relatório de acompanhamento dos fundos de investimentos 
emitidos peia Dl BLASI. A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão 
anterior, que, submetida aos Senhores Conselheiros foi aprovada. Dando 
continuidade a presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao 
Presidente do TRIUNFOPREV para tratar dos temas constantes dos itens 1 e 
2. Na ocasião a presidente do Triunfoprev apresentou a Decisão Administrativa 
do MPS que apontou divergências nos recolhimentos efetuados pelo Poder 
Executivo, conforme demonstramos a seguir: Diferença a regularizar: Exercício 
de 2009 - R$ 59.280,54; Exercício 2010 - R$ 125.457,30; Exercício 2011 - R$ 
61.681,75 e Exercício 2012 - R$ 31.509,98 perfazendo um total de R$ 
277.929,57. Também foi apurado divergências com relação a atualização dos 
valores referentes a parcelamento de débitos nos valores de R$ 3.543,47 e R$ 
2.095,73 respectivamente, representando um total de R$ 5.639,20. Informou 
também que o Diretor do Depto. dos Regimes de Previdência no Serviço 



Público, o Sr. Narlon Gutierre Nogueira encaminhou ao ente federativo e ao 
Tribunal de Contas do Estado cópia da notificação da irregularidade apontada e 
que com vistas as medidas propostas, o CADPREV irá alterar a situação do 
TRIUNFOPREV com relação ao "Caráter Contributivo(Repasse) - Decisão 
Administrativa" para "IRREGULAR". Dando prosseguimento foi feito uma 
leitura da Lei n° 1.220/2001 que autoriza parcelamento de débitos 
previdenciários ficou constatado que os juros previstos na referida lei é de 1% 
( um por cento) e não 0,5%(zero virgula cinco por cento) como vem sendo 
utilizada pelo ente municipal. Após debate pelo Colegiado e diante do exposto, 
na forma da Lei, os Conselhos deliberaram por enviar ofício ao Exmo. Sr. 
Prefeito solicitando providencias urgentes. Em ato contínuo o presidente do 
Conselho Fiscal Sr. Alexandre Cleyson Viana, que fez uma breve explanação 
sobre a prestação de contas relativas ao mês de fevereiro colocando à 
disposição de todos os conselheiros, as peças elaboradas pela Assessoria tais 
como: relatórios, demonstrativos, declarações, extratos bancários, 
comprovantes de repasses, folha de pagamento entre outros. Em seguida, o 
presidente indaga sobre o posicionamento de cada um sobre os documentos 
apresentados e analisados e, todos se manifestaram pela regularidade e 
aprovação. Assim o presidente declarou aprovada por unanimidade a 
prestação de contas do mês de fevereiro sendo ratificada pelo Conselho de 
Administração. Em seguida a Presidente do Comité de Investimentos 
apresentou o relatório encaminhado pela Assessoria explicou aos presentes, 
por meio de demonstrativos financeiros, o modo pelo qual vem sendo aplicados 
os recursos financeiros do Triunfoprev e que tais aplicações são feitas levando-
se em consideração as orientações do Ministério da Previdência Social. Após 
discussão do tema, a presidente indaga sobre o posicionamento de cada um 
conselheiro com relação as aplicações financeiras, todos se manifestaram pela 
permanência dos recursos nos respectivos fundos de investimentos, 
considerando que as aplicações estão compatíveis com o cenário traçado. A 

^ sugestão foi ratificada pelos demais conselhos. Por fim a Presidente do 
Conselho de Administração disponibilizou a palavra para quem quisesse fazer 
uso. Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi encerrada sendo 
lavrada a presente ata que lida e aprovada vai por todos assinada. 


