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ATA DA 72^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2019, às 10 h na saia de reuniões 
do TRIUNFOPREV, situado a Avenida José Veríssimo dos Santos, 247 - centro, 
nesta cidade, reaiizou-se a septuagésima segunda reunião ordinária do 
Conselho de Administração do TRIUNFOPREV, com a presença da Presidente 
Sandra Florentino Diniz e dos demais membros: Maria Goretti Ferreira da Silva, 
Ericelma Alves de Lima, Silvia Bezerra Lima; Eziuda Maria de Souza, Maria 
Gorett da Silva e Valdecina Ribeiro Nunes, Presidente do Instituto Sra. Maria 
Lúcia Alves de Lima, do Presidente do Conselho Fiscal - Alexandre Cleyson 
Viana e da Presidente do Comité de Investimentos, Maria da Paz Barbosa. Após 
a verificação de quórum, a Presidente do Conselho de Administração, deu boas-
vindas, e, em seguida, 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 outubro. 2 Benefícios concedidos em novembro. 
3. Apreciação dos relatórios referentes ás aplicações financeiras e do parecer do 
Comité de Investimentos quanto às aplicações financeiras. 4. Apreciação das 
APR's. 5. Apreciação do Relatório de Controle Interno e Parecer do Conselho 
Fiscal. G.lnformes Gerais. Dando sequencia a Presidente do Conselho 
Administrativo saudou os presentes e deu início a análise dos temas acima 
expostos. 1. Item. Prestação de contas do mês de outubro. Quanto à prestação 
de contas mês de outubro foi possível verificar que os documentos apresentados 
detalharam e comprovaram as despesas realizadas e que o Conselho Fiscal 
emitiu parecer favorável á sua aprovação, o qual submetido à apreciação do 
Conselho Administrativo foi por todos aprovado. 2. Item. Benefícios concedidos 
no mês de novembro. Com relação a este item verificou-se que até a presente 
data não houve a concessão de aposentadoria e ou pensões. 3. Item. 
Apreciação dos relatórios referentes às aplicações financeiras e do parecer do 
Comité de Investimentos quanto às aplicações financeiras. Quanto aos 
investimentos, informou que o patrimônio líquido do Instituto fechou o mês de 
outubro em R$ 369.598,63, sendo R$ 369.080,02 aplicados e R$ 518,61 saldo 
em conta corrente, que fundos permaneceram enquadrados, conforme 
legislação vigente e as aplicações apresentaram rentabilidade positiva no valor 
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de R$ 5.901,51. Verificou-se conforme extrato consolidado pela Dl Blasi 

Consultoria uma rentabilidade de 1.0602%, atingindo 106% da meta mensal. 4. 

Item. Apreciação das APR's. Com relação a este item foi verificado que as 

APR's elucidaram de maneira clara todas as decisões de aplicação e resgate 

autorizadas pelo Comité. 5. Item. Relatório de Controle Interno e Parecer do 

Conselho Fiscal. Quanto ao Relatório de Controle Interno verificou-se que foi 

apontado como positivo os atos praticados pela administração nas áreas 

administrativa, financeira, contábil entre outras, e que não apresentaram erros 

ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos procedimentos do mês 

aferido. Quanto ao Parecer do Conselho Fiscal observou~se que o Conselho 

levou em consideração os exames da folha de pagamento, notas fiscais, extratos 

bancários, entre outras, encontrando-o em perfeita ordem bem como a exatidão 

dos lançamentos contábeis efetuados. Submetidos a apreciação os conselheiros 

ratificaram ambos os pareceres por unanimidade de votos. 6. Item: Informes 

gerais: Na ocasião foi concedida a palavra, a Presidente da autarquia que 

apresentou o Edital de Credenciamento das instituições Financeira para o 

exercício de 2020 e que a exemplo dos anos necessitava de aprovação dos 

colegiados e em seguida fez um relato sobre sua participação no 18° Congresso 

Nacional de Previdência jda ANEPREM, realizado em Maceió nos dias 18, 19 e 

20 do mês em curso, destacando a participações do ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso; o secretário de Previdência do Ministério 

da Economia, Leonardo Rolim; o juiz federal Fábio Souza; o ex-minístro da 

Fazenda, Maílson da Nóbrega; o jornalista Sidney Rezende, ex-âncora do 

programa Conta Corrente, da Globo News, e o secretário de Estado da Fazenda 

de Alagoas, George Santoro. E prosseguindo falou sobre o destaque do Instituto 

na premiação da décima edição do Prémio de boas Práticas de gestão, pela 

quinta vez. Por fim, apresentou a menção honrosa conferida pela ANEPREM 

ao Prefeito Municipal e a gestora da Instituição pelas ações de responsabilidade 

previdenciária. Deliberação: Concluída a apresentação e discussão dos itens 
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expostos O Conselho de Administração ratificou os pareceres do Conselho 

Fiscal, do Controle Interno e do Comité de Investimentos, como também a 

publicação do Edita! de Credenciamento das Instituições Financeiras. Por fim, 

nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e, para todos os 

fins de direito, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme segue 

assinada, por mim Maria Goretti Ferreira da Silva, secretária e pelo presidente 

que também rubrica a folha de registro de presença que passa a integrar, como 

anexo, esta ata. Triunfo, 29 de novembro de 2019. 

Secretária Presidente do Conselho de Administração 
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