
TRIUNFO PREV 

ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE 
INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE, REALIZADA NO DIA 30 DE 
JUNHO DE 2020. ' 

Aos trinta dias do mês de lunho de dois mil e vinte, às 13 h, através de vídeo 
conferência, pelo meio eletrônico Teamlink, realizou-se a octogésima reunião 
ordinária do Comité de Investimento do TRIUNFOPREV, com a presença da 
Presidente Maria da Paz Barbosa e dos demais membros: Maria Lúcia Alves de 
Lima, Laíza Rodrigues de Lima, Luciana Alves de Carvalho e Alana Patrícia 
Pereira Lima. A Presidente do Comité fez a abertura da reunião dando boas-
vindas, agradecendo a presença de todos os membros e apresentando a pauta 
dos assuntos seguintes: 1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de 05/2020; 
2. Recursos Aplicados; 3. Extrato de Ativos 4. APRs do mês 05/2020; 5. 
Relocações, Aplicações e resgastes nas carteiras. Em seguida a Presidente fez 
uma breve explanação sobre cada item da pauta: ^° item - O patrimônio líquido 
do TRIUNFO PREV fechou de abril com R$ 109.933,81, sendo R$ 32.291,15 
para pagamento de folha e/ou despesas administrativas e R$ 77.642,66 saldo 
da reserva administrativa. 2° item - As aplicações no Banco do Brasil fecharam 
maio/2020 com o seguinte saldo: conta corrente 8.652-5, o saldo foi de R$ 
356,47, aplicados no Fundo RF FLUXO; conta corrente 20.004-2, o saldo foi de 
R$ 31.132,47, aplicados no Fundo RF FLUXO; conta corrente 8.651-7, o saldo 
foi de R$ 802,21, aplicados no Fundo RF FLUXO e na conta corrente 23.122-3, 
o saldo foi de R$ 77.642,66, sendo R$ 37.959,89 aplicados no Fundo RF IRF Ml 
e R$ 39.682,77 no Fundo RF IDKA 2. 3** item - Os fundos enquadrados sobre o 
Art 7°, I, "b" correspondem a 70,63%, com limite máximo de 100%. Os fundos 
enquadrados sobre o Art 7°, IV "a" correspondem a 29,37%, com limite máximo 
de 40%. Estando, portanto, enquadrados. As aplicações apresentaram 
rentabilidade de R$ 954,22. 4** item - As APR's elucidaram de maneira clara 
todas as decisões de aplicações e resgates autorizadas pelo comité, referentes 
ao mês de malo/2020. 5** item - Após análise do patrimônio líquido e dos fundos 
financeiros, este comité aprovou que para os meses subsequentes os recursos 
referentes aos repasses previdenciários e suplementares serão aplicados no 
Fundo RF IRF Ml ou automaticamente no Fundo RF FLUXO , visto que de 
acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922/2010, os 
fundos enquadrados sobre o Art 7° possuem percentual limite para aplicação do 
patrimônio líquido de 100% e também serão resgatados na data do pagamento 
da folha dos aposentados e pensionistas. Foi concluída a exposição dos 
informes, estes foram colocados para a apreciação e votação de todos os 
assuntos pautados sendo aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a 
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tratar a reunião foi encerrada, assim como a presente ata, que segue assinada 
pelos presentes. í 
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