
T R I U N F O P R E V 
ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE 
INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE, REALIZADA NO DIA 29 DE 
NOVEMBRO DE 2019. , 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 8:30h, 
na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo, situado na Avenida José Veríssimo dos Santos, 247, 
Guanabara, Triunfo - PE realizou-se a septuagésima terceira reunião ordinária 
do Comité de investimento do TRIUNFOPREV, com a presença da Presidente 
Maria da Paz Barbosa e dos demais membros: Maria Lúcia Alves de Lima, Laíza 
Rodrigues de Lima, Luciana Alves de Carvalho e Alana Patrícia Pereira Lima. A 
Presidente do Comité fez a abertura da reunião dando boas-vindas, 
agradecendo a presença de todos os membros e apresentando a pauta dos 
assuntos seguintes: 1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de 
outubro/2019; 2. Recursos em Conta Corrente; 3. Extrato de Ativos pela 
Consultoria Financeira - 10/2019; 4. APRs do mês de outubro; 5. Relocações, 
Aplicações e resgastes nas carteiras. Em seguida a Presidente fez uma breve 
explanação sobre cada item da pauta: 1° item - O patrimônio líquido do 
TRIUNFO PREV fechou outubro em R$ 369.598,63, sendo R$ 369.080,02 
aplicados e R$ 518,61 saldo em conta corrente. 2° item - A conta corrente no 
Banco do Brasil fechou outubro/2019 com o seguinte saldo: conta corrente 8652-
5, o saldo foi de R$ 518,61, ficando estes saldos em conta corrente para débitos 
automáticos referentes a tarifas bancárias, pagamento de despesas 
administrativas e folha de pagamento da diretoria. 3° item - Os fundos 
enquadrados sobre o Arj T, I, "b" correspondem a 83,71%, com limite máximo 
de 100%. Os fundos enquadrados sobre o Art V, IV "a" correspondem a 6,88%, 
com limite máximo de 40% e os fundos enquadrados sobre o Art 8°, IV 
correspondem a 9,41% com limite máximo de 10%. Estando, portanto 
ENQUADRADOS. As aplicações apresentaram rentabilidade de R$ 5.901,51, 
obtendo rendimento de 1,0602%, atingindo 106,80% da meta atuariaí, conforme 
extrato consolidado de ativos emitido pela Dl Blasi Consultoria. 4** item - As 
APR's elucidaram de maneira clara todas as decisões de aplicações e resgates 
autorizadas pelo comité, referentes ao mês de outubro/2019. 5° item - Após 
análise do relatório de investimento, bem como dos fundos financeiros, este 
comité aprovou resgate no Fundo BB PREV MULTIMERCADO, caso necessário 
para evitar desenquadra mento, os recursos referentes aos repasses 
previdenciários e suplementares serão aplicados no Fundo RF IRF-M1 ou no RF 
1DKA2. Para o pagamento de despesas administrativas e da folha de pagamento, 
referentes ao mês de novembro/2019, serão efetuados resgates do Fundo RF 
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Fluxo e caso seja necessário complemento, resgates do Fundo RF IRF-M1,e no 
Fundo RF IDKA2. Concluída a exposição dos informes, estes foram colocados 
para a apreciação e votação de todos os assuntos pautados sendo aprovados 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, assim 
como a presente ata, que segue assinada pelos presentes. 

Maria da Paz Barbosa - Presidente Oíf)^A\AAn<\ 
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