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ATA DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA, CONJUNTA, DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E COMITÉ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV, 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014. 

Em 30 de abril de 2014, às 10 horas, na sala de reuniões do TRIUNFOPREV, 
situada na Rua Gaudino Diniz, n° 340, Bairro Guanabara, nesta cidade, foi 
realizada a 5^ reunião ordinária, conjunta, dos Conselhos de Administração, 
Fiscal e Comité de Investimento do Instituto de Previdência do Município de 
Triunfo-TRIUNFOPREV. Participaram da reunião os Membros do Conselho 
Administrativo: Titulares: Edvania Filomeno de Santana, Maria Gorett da Silva 
Bezerra-Presidente; Suplentes: Maria Aparecida Ferreira de Aquino; Maria 
Goretti Ferreira da Silva e Maria Ozimar Bezerra de Lima Simões; os membros 
do Conselho Fiscal: Titular: Alana Patrícia Pereira Lima - Presidente e Michelle 
Nunes Barbosa Suplentes: Vera Lúcia Alves Pereira Barbosa; Sílvia Bezerra 
Lima e Maria Leda da Silva Santos; os membros do Comité de Investimentos: 
Helenilda Almeida de Pádua Alípio, Maria Lúcia Alves de Lima, Alexandre 
Cleyson Viana e Eziuda Maria de Souza. Em seguida foi apresentada a pauta 
que constou dos seguintes itens: 1. Leitura da ata. 2. CRP; 3. Credencíamento 
das instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Económica; 4. Portal da 
Previdência; 5. Congresso da Amupe; 6. Contrato da LEMA.7. Análise e 
apreciação da documentação (receitas/despesas) - Março/2014; 8. - Análise 
do desempenho das aplicações financeiras no mês de março/2014.. Após a 
leitura da pauta, que foi aprovada pelos presentes, procedeu-se a leitura da ata 
da reunião do dia 26.03.2014 que também foi aprovada sem restrições. A 
reunião foi iniciada sob presidência da Sra. Maria Gorett da Silva Bezerra-
Presidente do Conselho Administrativo, que verificou o quorum deu boas 
vindas aos presentes. Em seguida colocou em analise e discussão os temas 
da pauta, na sequencia acima descrita. Primeiro apresentou o novo CRP 
destacando que a sua renovação ocorreu mais uma vez, sem interrupção, em 
virtude do cumprimento do dever da Diretoria Executiva. Em seguida, concedeu 
a palavra a Diretora do Triunfoprev A Sra. Maria Lúcia Lima que apresentou a 
documentação encaminhada pelas Instituições Financeiras, Banco do Brasil 
e Caixa Económica em atendimento ao Edital de credencíamento, colocando-



os a disposição dos membros para análise e apreciação. Dando continuidade 
falou na dificuldade e morosidade dos profissionais da Prefeitura para a feitura 
do portal do Triunfoprev. Em seguida prestou contas da sua participação no 
Congresso promovido pela AMUPE e apresentou a revista com a publicação 
das práticas inovadoras em Gestão Municipal. Na sequencia comunicou que 
suspendeu o pagamento da LEMA, em virtude de descumprímento do contrato 
e por fim solicitou o apoio de todos, pediu o empenho de cada um no 
cumprimento de sua atribuições. Em ato subsequente houve o desdobramento 
dos colegiados. O Conselho Fiscal reuniu-se para apreciação das contas 
referente ao mês de março, sendo aprovada por todos. Os membros do Comité 
de investimentos seguiram para análise do desempenho das aplicações 
financeiras no mês de março/2014 e constataram que o desempenho das 
aplicações foram positivos e por unanimidade e defenderam a manutenção das 
posições dos investimentos para o mês de abril. 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 
todos. 
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