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TRIUNFO PREV 

A T A DA 4« REUNIÃO ORDINÁRIA, CONJUNTA, DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E COMITÉ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV, 
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014. 

Em 26 de março de 2014, às 9 horas, na sala de reuniões do TRIUNFOPREV, 
situada na Rua Gaudino Diniz, n° 340, Bairro Guanabara, nesta cidade, foi 
realizada a 4^ reunião ordinária, conjunta, dos Conselhos de Administração, 
Fiscal e Comité de Investimento do instituto de Previdência do Município de 
Tr iunfo-TRIUNFOPREV. Part iciparam da reunião os Membros do Conselho 
Administrativo: Titulares: Edvania Fi lomeno de Santana, Sandra Maria 
Florentino Diniz; Maria Helena Austeclínio de Pádua; Maria Gorett da Silva 
Bezerra-Presideníe; Suplentes: Maria Aparecida Ferreira de Aquino; Maria 
Goretti Ferreira da Silva;, os membros do Conselho Fiscal: Titular: Alana 
Patrícia Pereira Lima - Presidente. Suplentes: Vera Lúcia Alves Pereira 
Barbosa; Sílvia Bezerra Lima e os membros do Comité de Investimentos: 
Helenilda Almeida de Pádua Alípio, Maria Lúcia Alves de Lima e Alexandre 
Cleyson Viana e Eziuda Maria de Souza. Em seguida foi apresentada a pauta 
que constou dos seguintes itens: 1. Quali f icação dos membros dos conselhos, 
comité e diretoria; 2. Taxa de administração; 3. Instnjção Normativa -
credenciamento das instituições f inanceiras; 4. Anál ise e apreciação da 
documentação (receitas/despesas) - Janeiro e Fevereiro/2014; 5. Apl icação 
dos investimentos; 6. Estudo da base de cálculo; 7. Calendário de obrigações; 
8. Portal da Previdência; 9. SIPREV. Após a leitura da pauta, que foi aprovada 
pelos presentes, a reunião foi iniciada sendo presidida pela Presidente do 
Conselho Administrat ivo, que verif icando o quorum deu boas vindas aos 
presentes. Em seguida foram anal isados e discutidos, na sequencia acima 
descrita, todos os itens da pauta. Os membros dos Conselhos e do Comité de 
Investimentos por unanimidade de votos, del iberaram e autorizaram a Diretoria 
Executiva a tomar as medidas necessárias a execução das propostas a seguir 
elencadas: investimentos, na medida do possível, na formação continuada dos 
membros do Comité e dos conselheiros; credenciamento das instituições 
financeiras; encaminhamento de ofício ao poder executivo para redefinição da 
base de cálculo dos servidores; elaboração do calendário das obrigações para 
com o Tribunal de Contas e o Ministério da Previdência Social; a criação do 
Portal da Previdência e a contração de assessoria para transferência de d a d o s . 
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do SIPREV. Por último, o Conselho fiscal fez a análise de contas do bimestre 
(janeiro e fevereiro) sendo aprovada por todos e o Comité de Investimentos 
deliberou sobre a permanência das apl icações nos respectivos fundos. Nada 
mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi 
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por Xoóos. TYloM^a. J^uy^^ r^_^U._ ÍZAAM^C^ - c ^ / j f ^ ^ ^ ^ L ^ ^ 


