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TRIUNFO PREV 

ATA DA 7« REUNIÃO ORDINÁRIA, CONJUNTA, DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E COMITÉ DE INVESTIMENTOS, DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO-TRIUNFOPREV REALIZADA EM 26 DE JUNHO 
DE 2014 

Em 26 de junho 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 7^ 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: Sandra Maria Florentino Diniz, Edvania Filomeno de 
Santana, Maria Helena Austeclínio de Pádua, 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. Comité de Investimentos: Helenilda Almeida de Pádua Alípio, Maria Lúcia 
Alves de Lima, Alexandre Cleyson Viana e Eziuda Maria de Souza. Declarada 
aberta a reunião, a presidente do Conselho de Administração, a Sra. Maria 
Gorett da Silva Bezerra apresentou a pauta do dia, então consistente nos 
seguintes pontos: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião do més de maio 
2014; 2. Apresentação do movimento financeiro do mês de maio. 3. Apreciação 
final do Relatório de Gestão 2013 e do Planejamento Estratégico 2014/2015; 4. 
Análise do desempenho das aplicações financeiras do més de maio; 5. Análise 
e apreciação das receitas e despesas do mês de maio. 6. Avaliação do t 
Encontro dos Aposentados e Pensionistas, realizado em 16 do mês em curso. 
Após a apresentação da pauta, a secretária do conselho fez a leitura da ata do 
mês anterior aos conselheiros presentes, sendo aprovada por unanimidade. Na 
sequência o Diretor Financeiro do Triunfoprev, Helenilda Almeida de Pádua 
Alípio, fez a apresentação dos saldos financeiros do mês de maio, juntamente 
com os extratos bancários, o demonstrativo da movimentação financeira, os 
saldos dos rendimentos financeiros. Posteriormente a apresentação, análise e 
discussão da pauta, o Conselho de Administração com a anuência do Comité 
de Investimento e do Conselho Fiscal emitiu favorável, com base nos exames 
dos balancetes da receita e despesa de maio de 2014; extratos bancários, 
conta corrente e de investimentos do Fundo Financeiro e do Fundo 
Previdenciário, movimento financeiro, demonstrativos de encargos do 
Triunfoprev, tanto da patronal como dos segurados, recomendando a sua 
aprovação sem ressalvas. Na sequencia o comité de investimentos decidiu 
manter as aplicações com o objetivo de recuperar as perdas passadas. Na 
ocasião foi sugerido que o pagamento da folha de benefícios fosse feito através 



da conta r\° 20.004-2 arrecadadora dos repasses efetuados pela Prefeitura, 
Câmara e Secretaria de Saúde sendo aprovada por todos. Dando 
prosseguimento, o Conselho Fiscal após a apreciação das contas com base 
nos documentos apresentados, emitiu o parecer de aprovação das contas 
relativas ao mês maio. Em seguida foi colocado em votação o Relatório de 
Gestão, exercício 2013 e o Planejamento Estratégico 2014/2015 que também 
foi aprovado sem ressalvas. E por fim a palavra foi concedida a presidente do 
Triunfoprev, Sra. Maria Lúcia Alves de Lima que falou sobre o evento realizado 
com os servidores aposentados e pensionistas. Falou de sua satisfação e da 
satisfação dos beneficiários do Triunfoprev pelo reconhecimento dos seus 
valores estabelecendo novos vínculos de relacionamento, divulgação da cultura 
previdenciária e estreitamento de laços afetivos. Nada havendo mais a 
deliberar, a reunião foi encerrada sendo lavrada a presepte ata que vai 
subscrita pelos demais presentes. "^tíl/juJA. WJMJJÁ -.MryfA ÍJÁ ^.A^/ÍX. 
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