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ATA DA 19« 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 19 DE MAIO DE 2015. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio 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 Bart)osa, Maria Lúcia Alves de Uma, Diretor 
Presidente do TRIUNFOPREV. Maria da Paz Bartxjsa - Diretor de Benefícios e 
os membros dos respectivos colegiados: Administração; Maria Gorett da Silva. 
Maria Helena de Pádua, Maria Luci Beserra de Melo Barreto, Edvânia 
Filomeno de Santana, Maria Goretti Ferreira da Silva e Sandra Florentino 
Diniz. Fiscal: Alexandre Cleyson Viana, Jailma dos Santos Gomes, Sílvia 
Bezen-a Lima, Vera Lúcia Alves P. Bart)osa. Comité de Investimento: Michelle 
Nunes Bart)osa, Maria Lúcia Alves de Lima, Edvânia de Oliveira Ferreira e 
Ezíuda Maria de Souza, realizou-se a 19^ 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 
Credendamento das Instituições Financeiras. 2. Portaria n** 185, de 14 de maio 
de 2016 S.Prestação de contas do mês de abril de 2015. 4. Aplicações 
financeiras. 5. Relatório Trimestral de Investimentos. 6. Relatório de 
acompanhamento dos fundos de investimentos emitidos pela Dl BLASI. 7. Não 
emissão da CRP. 8. Mudança de endereço no CNPJ do Instituto. 9. 
Informações diversas: 2° Seminário Nacional de Direito e Contabilidade no 
Setor Público, Carteira do Idoso, compensação previdenciáría, etc. 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 que falou da 
obrigação legal e da importância do Credendamento das Instituições 
Financeiras, e que já havia tomado as providências necessárias para o 
procedimento. Em ato contínuo foi dado conhedmento, e feitas as devidas 
observações e comparações com relação ao teor da Portaria n** 185/2015 que 
institui o Programa de Certificação Institudonal e Modernização da Gestão dos 
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-
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Gestão RPPS" e as práticas de "Boas Gestão" aplicadas ao TRIUNFOPREV na 
atuat gestão. Dando sequencia, a palavra foi concedida ao presidente do 
Conselho Fiscal Sr. Alexandre Cleyson Viana, que fez uma breve explanação 
sobre a prestação de contas relativas ao més de abríl colocando à disposição 
dos conselheiros, empenhos, demonstrativos financeiros, extratos bancários, 
compnDvantes de repasses, fòtha 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 abril sendo ratificada pelo Conselho de 
Administração e Comité de Investimentos. Dando prosseguimento a 
Presidente do Comité de Investimentos apresentou o relatório das aplicações 
financeiras encaminhado pela Assessoria. Na sequencia, explicou e fez uma 
explanação por meio dos demonstrativos financeiros, sobre o modo que vem 
sendo aplicado os recursos do Triunfoprev e, que tais aplicações são feitas 
ievando-se em consideração as orientações do Ministério da Previdência 
Social. Ressaltou, também, que o momento era de comemoração, em virtude 
de ter alçando no més de abril a meta atuarial. Concluída a apresentação, 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. Em ato contínuo a Diretora Financeira, dírecíonou a 
atenção para o Relatório Trimestral de Investimento, previamente entregue aos 
conselheiros para leitura e apreciação. Iniciou-se. a seguir, a exposição e 
comentários do Relatório Trimestral pertinente a gestão dos recursos que foi 
debatido e aprovado pelos presentes. Dando continuidade a Presidente do 
Conselho de Administração, concedeu a palavra a Diretora Presidente do 
Instituto para informar o andamento das negociações com o Poder Executivo, 
referente a Notificação do MPS que sustou a emissão do Certificado de 
Regularidade Previdendária.. A Senhora Presidente informou que foi 
encaminhado mais um Ofído o de número 036/2015 de 05 de maio do mês em 
curso e que vertDalmente o Poder Executivo informou que a Assessoria Jurídica 
estava tomando as providêndas. Prosseguindo foi dado conhecimento sobre a 
necessidade de atualízaçâo do erídereço do Instituto de Previdência junto a 
Secretaria da Fazenda que obteve a aprovação unânime dos conselheiros. 
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E por último foram tratados os temas referentes ao 2° Seminário Nacional de 
Direito e Contabilidade no Setor Público que teve a participação da Diretoria 
Executiva, registrando que as experiências e os conhecimentos adquiridos no 
evento foram de grande valia para a gestão do Instituto. Também foi feita a 
apresentação da Carteira do Aposentado aprovada por unanimidade e, por 
último, foi informado que os resultados da compensação previdendária se 
tomam cada vez mais difídl devido as exigêndas apresentadas pelo INSS, 
mas que o trabalho contínua na tentativa de reaver os recursos que por lei 
pertencem aos benefídários do Instituto. Por fim, nada mais havendo para 
tratar, foi dada como encerrada a reunião e, para todos os fins de direito, é 
lavrada esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim, Sandra 
Maria Florentino de Diniz, secretária ad hoc e pelo presidente que também 
rubrica a folha de registro de presença que passa a integrar, como anexo, esta 
ata. 

Sandra MariâPlorentino Diniz 
Secretária 
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LISTA DE FREQUÊNCIA - REUNIÃO UNIFICADA DOS COLEGIADOS 
REAUZADA EM 19 DE MAIO DE 2015. 
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