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TRIUNFO PREV 

ATA de 50^ (quinquagésima) reunião ordinária do Conselino de Administração e 
26^ do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo-TRIUNFOPREV, realizada em 25 de agosto de 2013. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e treze, às nove horas, 
teve início na sala de reuniões do TRIUNFO PREV situado na Rua Gaudino 
Diniz, n° 340 - centro, nesta cidade, a quinquagésima reunião do Conselho de 
Administração. Presidiu a mesa as conselheiras, a Presidente Zélia Ramos de 
Souza e Maria Gorete da Silva Almeida, como secretária. Iniciando a ordem do 
dia, a presidente constatou a existência de quorum, a) Do Conselho de 
Administração: Zélia Ramos de Souza, Maria Ozimar Bezerra de Lima Simões, 
Maria Gorete da Silva Bezerra, Maria Aparecida Ferreira de Aquino, Maria de 
Fátima Moura Dantas, Edivânia Filomeno dos Santos, b) Do Conselho Fiscal: 
Alana Patrícia Pereira Lima, Vera Lúcia Alves Pereira Barbosa e Leydson 
Thomas de Melo Terto. Também participaram da reunião os membros do 
Comité de Investimentos: Maria Lucia Alves de Lima e Alexandre Cleyson 
Viana e o Sr Josivan Geraldo da Silva, Assessor Jurídico da Câmara Municipal 
de Triunfo. Aberta a reunião, passou-se imediatamente à leitura da ata da 
reunião anterior, que foi aprovada, e em seguida a apreciação da pauta, tendo 
como destaque o Projeto de Lei, que altera dispositivos da Lei 963/2001 e dá 
outras providencias. Na sequencia a Presidente do Conselho de Administração, 
concedeu a palavra a Sra. Maria Lucia Alves de Lima, Diretora Presidente do 
TriunfoPrev, para tratar das alterações contidas no Projeto de Lei encaminhado 
pelo Poder Executivo. Iniciando a sua fala, ressaltou que o presente projeto foi 
elaborado com o objetivo adequar a Lei Municipal as normas legais 
estabelecidas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2007 e 70/1012 tendo 
como escopo o estabelecimento de normas para garantir o equilíbrio financeiro 
e atuarial do Triunfoprev. Em seguida fez a apresentação comentando e 
explicando cada um dos artigos, sendo várias vezes aparteada pelo Assessor 
Jurídico para esclarecimentos complementares. Concluída a apresentação e 
não havendo manifestação contrária expressa pelos conselheiros a proposta foi 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a 
presente ata que, após lida e se aprovada, vai por todos assinada. lYlUAJiA ÒUM 
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