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TRIUNFO PREV 
ATA DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA, CONJUNTA, DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E COMITÉ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV, 
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2014. 

Em 28 de janeiro de 2014, às 9horas, na sala de reuniões do TRIUNFOPREV, 
situada na Rua Gaudino Diniz, n° 340, Bairro Guanabara, nesta cidade. 
Participaram da reunião os Membros do Conselho Administrativo: Titulares: 
Sandra Maria Florentino Diniz; Maria Gorett da Silva Bezerra-Presidente; 
Suplentes: Maria Ozimar Bezerra de Lima Simões; Maria Goretti Ferreira da 
Silva; Maria Aparecida Ferreira de Aquino; Maria Luci Bezerra de Melo, os 
membros do Conselho Fiscal: Titular: Alana Patrícia Pereira Lima - Presidente. 
Suplentes: Vera Lúcia Alves Pereira Barbosa; Sílvia Bezerra Lima e Maria Leda 
da Silva Santos e os membros do Comité de Investimentos: Helenilda Almeida 
de Pádua Alípio, Maria Lúcia Alves de Lima, Eziuda Maria de Souza e 
Alexandre Cleyson Viana. Em seguida foi apresentada a pauta que constou 
dos seguintes itens: Proposta de alocação dos recursos do TRIUNFOPREV, 
recomendada pela LEMA ECONOMIA & FINANÇAS. Elaboração dos 
calendários de pagamento dos aposentados e pensionistas e das reuniões dos 
colegiados . Participação dos cursos de formação para os conselheiros e 
análise das contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. 
Após a leitura da pauta, que foi aprovada petos presentes, a reunião foi 
iniciada sendo presidida pela Presidente do Conselho Administrativo, que 
verificado o quorum deu boas vindas aos presentes. Em seguida concedeu a 
palavra a Diretora Presidente do TRIUNFOPREV, Sra. Maria Lúcia Alves de 
Lima para que fizesse a apresentação da proposta recomendada pela 
Empresa para a alocação dos recursos da previdência que durante o exercício 
de 2013 teve um desempenho bastante negativo. Com a palavra a Diretora 
Presidente pediu para fazer algumas considerações a respeito do 
funcionamento dos Conselhos e da própria Diretoria Executiva. Em primeiro 
lugar falou da sua preocupação com a dificuldade de reunir os conselheiros 
para as reuniões, segundo ressaltou que o Presidente da Câmara ainda não 
fez a substituição dos representantes daquela Instituição e terceiro da sua 
preocupação com a Diretoria Executiva, pois se todos cumprissem as suas 
obrigações as coisas seriam bem melhores. Na ocasião, disse que por falha de 
Diretoria Administrativa e Financeira, responsável pelo acompanhamento da 
Política de Investimento, foram feitas aplicações não compatíveis com as 



normas do Conselho Monetário Nacional e concluindo, ressaltou, neste assunto 
sou leiga, n^ç |eriho o CPA-10, espero que com a ajuda da Assessoria e de 
vocês, isto não volte a se repetir. Retomando a pauta, apresentou a sugestão 
da composição da carteira encaminhada pela LEMA, Economia & Finanças 
para as aplicações a partir de fevereiro, assim especificada: do total dos 
recursos dos fundos financeiro e previdenciário, 20,00% no BB 
PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP; 5,00% no BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+; 
34,00% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1; 10,00% BB PREVIDENCIÁRIO RF 
IDKA 2; 18,00% BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL; 9,00% BB PREVIDENCIÁRIO 
FLUXO; 4,00% BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO. Dando 
prosseguimento, a Presidente do Conselho Administrativo acatando a 
orientação do Comité de Investimento e do Conselho Fiscal aprovou por 
unanimidade a proposta de alocação dos investimentos, nos termos acima 
expostos. Em seguida, foi colocado em discussão a definição do calendário de 
pagamento dos aposentados e pensionistas sendo aprovado o pagamento: 
janeiro dia 25; fevereiro, março e abril dias 26; maio dia 24; junho dia 25; 
julho e agosto dias 26, setembro e outubro dias 25; novembro dia 26; 
dezembro 13° dia 20 e dezembro mês regular, dia 23. Em ato contínuo, com 
aprovação de todos ficou aprovado as últimas quarta-feira de cada mês para as 
reuniões dos colegiados do Triunfoprev. E, finalizando a pauta convocou o 
Conselho Fiscal para análise das contas do quarto trimestre de 2013. A 
presidente do Conselho Fiscal, a Sra. Alana Pereira, por sua vez, convidou os 
demais conselheiros presentes para juntos analisarem as contas apresentadas. 
Com base nos documentos apresentados e nos exames realizados por 
deliberação dos seus membros foi aprovada sem ressalvas por unanimidade 
de votos as contas do quarto trimestre de 2013. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai por todos assinada. 3c*yi -
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