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ATA DA 27« 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 22 DE JANEIRO DE 2016. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2016, 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. Diretoria Executiva: 
Maria Lúcia Alves de Lima, Diretora Presidente do TRIUNFOPREV, Maria da 
Paz Barbosa - Diretor de Benefícios e os membros dos respectivos coiegiados: 
Administração: Sandra Florentino Diniz, Maria Gorett da Silva, Vaidecina 
Ribeiro Nunes e Maria Goretti Ferreira da Silva Edvânia Filomeno de Santana, 
Luci Beserra de Melo Barreto, Fiscal: Alexandre Cleyson Viana, Jailma dos 
Santos Gomes, Sílvia Bezerra Lima e Vera Lúcia Alves P. Barbosa. Comité de 
Investimento: Michelle Nunes Barbosa, Maria Lúcia Alves de Lima,Edvânia de 
Oliveira Ferreira, Alana Patrícia Pereira Lima e Eziuda Maria de Souza, 
realfzou-se a 27^ 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 quórum, a 
Presidente do Conselho de Administração, declarou aberta a reunião, fazendo 
a leitura da Ordem do Dia, previamente distribuída a todos os presentes, com 
os seguintes objetos: 1. Prestação de contas do mês de dezembro. 2. 
Aplicações financeiras. 3. Apreciação do Relatório de acompanhamento dos 
fundos de investimentos emitidos pela Dl BLASI. 4. Apreciação do IV Relatório 
Trimestral de Investimentos. 5. Elaboração dos calendários: pagamento de 
pessoal, reunião dos conselhos e junta médica municipal. 6. Informações 
diversas: Pagamento do débito previdenciário pelo Poder Executivo, 
Apresentação do Sistema de Acompanhamento dos Investimentos pela 3it e 
ARIMA. 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 mês de dezembro colocando à disposição dos 
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conselheiros, empenhos, demonstrativos financeiros, extratos bancários, 
comprovantes de repasses dos encargos sociais e parcelamento de débitos, 
APR's, 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 dezembro de 2015 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, destacando que mesmo diante do cenário económico o mês 
de dezembro trouxe bons retornos para a renda fixa, mas com relação ao 
cenário político este continua turbulento e as incertezas demandam taxas de 
juros mais elevadas. Destacou também que o descontrole inflacionário de 
2015 fez a meta atuarial fechar o ano em 17,31% e o IPCA alcançou 10,67 e 
que apesar dos juros elevados, a meta ficou fora de controle para a totalidade 
dos investidores e que segundo consta no relatório os "resultados da carteira 
do TRIUNFOPREV foram expressivos no ano de 2015, com ativos de 
qualidade e aderentes ao compromisso de bons retornos com a preservação 
do capital". E concluindo chamou a atenção dos conselheiros para o 
demonstrativo das aplicações onde se pode constatar que o capital do 
TRIUNFOPREV em 31/12/2015 do plano financeiro foi R$ 6.518.791,63 (seis 
milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta 
e três centavos) e do plano previdenciário foi de R$ 1.424.793,07 ( um milhão, 
quatrocentos e vinte quatro mil, setecentos e noventa e três reais e sete 
centavos). Na sequencia distribuiu com os presentes o IV Relatório Trimestral 
de Investimentos que foi lido, analisado e aprovado pelos conselheiros 
presentes. Dando prosseguimento, ressaltou mais uma vez sobre o modo que 
vem sendo aplicados os recursos do TRIUNFOPREV e, que tais aplicações 
são feitas levando-se em. consideração as orientações do Ministério da 
Previdência Social. Ressaltou, também, que devido ao momento nacional há 
necessidade de vigilância constante nos investimentos previdenciários com o 
objetivo de fazê-íos transitar - dentro do aspecto legal permitido - em fundos e 
possibilidades de investimentos que alcancem a meta atuarial. Verificou-se 
que a rentabilidade foi positiva no mês de dezembro. Em termos de valores 
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O TRiUNFOPRE obteve um lucro acumulado no ano no valor de R$ 
918.696,76 (novecentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e 
setenta e seis centavos), mas a meta atuarial não foi alcançada. Conforme os 
relatórios apresentados pode-se constatar que os investimentos foram 
aplicados dentro das normas legais em carteira bastante segura onde o foco é 
a preservação do capital. A recomendação, portanto, é seguir a estratégia 
adotada para não incorrer em riscos excessivos e acabar perdendo dinheiro. 
Falou também que a perspectiva para 2016 vem do viés bastante pessimista e 
a sugestão da Assessoria financeira para este momento é, diz o texto: "Dentro 
deste cenário, as alternativas disponíveis na Resolução 3.922/10 para o ano de 
2016 ficam restritas, no segmento de renda fixa, aos fundos da família IMA-
B/IPCA (com prazos de vencimentos mais curtos, até 2021) e fundos IDKA 2. 
Manter a carteira com crescimento positivo e esperar o arrefecimento dos 
índices inflacionários". Diante do exposto, os membros do Comité deliberaram 
pela manutenção da estratégia de aplicação sugerida sendo ratificada pelos 
Conselhos de Administração e Fiscal. 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 
Conselhos de Administração e Fiscal. Em ato contínuo a Presidente do 
Conselho de Administração falou sobre os eventos positivos realizados no mês, 
como o lançamento da Campanha de combate ao mosquito, com a distribuição 
material informativo para os segurados e visitantes, o Café com Prosa e 
entrega da carteira para os aposentados que visitaram a previdência em todo 
mês de janeiro, em comemoração ao dia do aposentado. Na ocasião foi 
aparteada pela Presidente da Autarquia que falou sobre o andamento da 
elaboração do cálculo atuarial, do pagamento do débito no valor de R$ 
16.053,50 ( dezesseis mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos) 
efetuado pelo Poder Executivo. Dando continuidade foi concedido um espaço 
aos representantes da 3IT e a Arima, para a apresentação do sistema 
desenvolvido para o acompanhamento do controle interno de natureza atual. O 
sistema foi aprovado pelos conselheiros, que deliberaram pela aquisição do 
mesmo como instrumento auxiliar a elaboração do relatório solicitado pelo 
TCE. Em seguida, foi colocada em discussão a definição das datas para o 
pagamento dos aposentados e pensionistas, sendo aprovado o seguinte 
calendário: Janeiro, dia 22; Fevereiro, dia 22; Março, dia 22; Abril, dia 22; 
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Maio.dia 23; Junho, dia 22; Julho, dia 22; Agosto, dia 22; Setembro, dia 22; 
Outubro, dia 21; Novembro, dia 22; 13° dia 19 e Dezembro, dia 22. Para às 
reuniões dos coiegiados ficou aprovado as últimas quarta-feira de cada mês e 
para a Junta Médica: Janeiro: dias 13 e 27; fevereiro: dias 10 e 24; março: 09 e 
23; abril: dias 06 e 20; maio: dias 04 e 18; junho: dias 08 e 22; julho: dias 06 e 
20; agosto: dias 03 e 17; setembro: dias 07 e 21; outubro: dias 05 e 19; 
novembro: dias 02, 16 e 30 e dezembro: dias 14 e 28. Por fim, concluídos os 
assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi dada como 
encerrada a reunião e, para todos os fins de direito, foi lavrada esta ata que, 
lida e achada conforme, vai por todos assinada. TTloxjux 6 £ a d l xU ÍÚMX 


