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TRIUNFO PREV 

ATA DA 18« 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 16 DE ABRIL DE 2015. 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril 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 Ozimar Bezerra de Lima 
Simões, Sandra Florentino Diniz e Maria Luci Beserra Melo, Fiscal: 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 18^ 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. 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/CGACí n" 002/2015 2. Prestação de 
contas do mês de março de 2015. 3. Aplicações financeiras. 4. Relatório de 
acompanhamento dos fundos de investimentos emitidos pela Dl BLASI. 5. 
Relatório de Gestão exercício 2014. 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. Na oportunidade a Presidente 
informou do encaminhamento ao Poder Executivo dos Ofícios n° 023/2015 de 
16 de março de 2015 alertando que a renovação da CRP está atrelada a 
reparação da irregularidade expressa na decisão de recurso DR 
MPS/SPPS/DRPSP/CGACI n° 002/2015 e proferida no PAP n** 156/2013 e do 
Ofício 024/2015 de 16 de março de 2015 onde solicita a correção do 
parcelamento de débitos, com base na lei 1.220/2001. Informou também que o 
Chefe do Poder Executivo está tratando do assunto junto a Assessoria de 
Jurídica, considerando que há entendimentos divergentes entre o MPS e o ente 
municipal, mas que está dando a atenção que o caso requer. 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 março 
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 março sendo ratificada pelo 
Conselho de Administração. Em seguida a Presidente do Comité de 
Investimentos fez a leitura do comentário sobre o cenário e as expectativas do 
mercado financeiro e 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 e as sugestões oferecidas pela Consultoria Financeira. 
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. Dando continuidade, a palavra 
foi concedida ao Diretor Presidente do instituto que apresentou o Relatório de 
Gestão exercício 2014 fazendo as devidas considerações a respeito das metas 
trabalhadas no exercício em discussão, dos demonstrativos financeiros, 
desempenho da folha de pagamento, parcelamentos de débitos, pesquisa de 
satisfação, planejamento estratégico, boas práticas de gestão previdenciária 
entre outros, sendo aprovado por todos os conselheiros presentes. 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. 
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