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T R I U N F O P R E V 

ATA DA 70^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019. 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2019, às 9h na sala de reuniões do 
TRIUNFOPREV, situado a Avenida José Veríssimo dos Santos, 247 - Centro, 
nesta cidade, com a presença do Presidente do Conselho Fiscal - Alexandre 
Cleyson Viana e demais membros, Vera Lúcia Alves P. Barbosa e Leydson 
Thomas de Melo Terto, realizou-se a septuagésima reunião ordinária do 
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de TRIUNFO-PE. Após a verificação de quórum, o Presidente do 
Conselho Fiscal, declarou abeúa a reunlào, fazenóo a \é\Xura da Oróem do Dia, 
previamente distribuída a todos os presentes. Dando continuidade fez uma breve 
explanação sobre a prestação de contas re\a{\wa ao mês de agosto 2019, 
colocando à disposição dos conselheiros, empenhos, demonstrativos 
financeiros, receitas e despesas, extratos bancários, comprovantes de repasses 
dos encargos sociais e parcelamento de débitos, APR's, folha de pagamento, 
relatórios dos investimentos, entre outros, deixando os Conselheiros à vontade 
no sentido de verificarem os respectivos documentos, notas fiscais e tudo que 
diz respeito a receWa e despesa do TRIUNFOPREV, facultando-lhes a palavra 
para qualquer pronunciamento. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas 
o presidente indaga sobre o posicionamento de caóa um dos membros do 
Conselho Fiscal sobre os documentos apresentados e analisados e, todos se 
manifestaram pela regularidade e aprovação. Assim o presidente declarou 
apro^/aàa por unanirViidade a prestação de contas do mês de agosto, emitindo o 
seguinte parecer: PARECER: Os membros do Conselho Fiscal do 
TRIUNFOPREV, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e 
estatutárias, tendo examinado a Prestação de contas correspondentes ao mês 
de agosto, por unanimidade de votos, apresentaram parecer favorável à sua 
aprovação, devendo os referidos documentos serem encaminhados à 
apreciação do Conselho de Administração. Nada mais havendo a ser iraiaóo, foi 
óadia como encerrada a reunião e, para todos os fins de direito, foi lavraóa esta 
ata que, Háa e achada conforme, vai por todos assinada. 
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