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PARAÍBA PREVIDÊNCIA

Conselho Fiscal

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
CONSELHO FISCAL

1. LOCAL, DATA E HORA

João Pessoa, 06 de dezembro de 2017, às lOhOO.

Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da PARAÍBA
PREVIDÊNCIA - PBPREV, autarquia estadual, unidade gestora única do Regime
Próprio de Previdência Social dos servidores civis e militares da Paraíba, com sede na
Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, João Pessoa.

2. QUORUM

• EUDEZIA VILAR FAGUNDES DE VASCONCELOS, Presidente do
Conselho Fiscal; representando os servidores civis ativos;

• MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES; representante do
Conselho Administrativo da PBPREV;

• FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA, representante dos
militares ativos;

• EGERTO ANDRADE BEZERRA, representante dos militares inativos;

s CELMA MARQUES LEAL, representante dos civis inativos. /^

ORDEM DO DIA

a) Apresentação da Política de Investimentos 2018;

b) Ofício de solicitação da base de dados da folha de pagamento dos servidores
efetivos ativos à SEAD;

c) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.
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ASSUNTOS GERAIS

Obtido o Quorum regimental, todos os conselheiros se fizeram

presentes, iniciando-se a Quarta Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal da PBPREV.

Presentes o servidor da PBPREV professor CRESO ROCHA

JÚNIOR, Assessor Técnico de Investimentos da PBPREV.

Inaugurados os trabalhos, a Assessoria Técnica de Gestão de

Investimentos da autarquia passou a apresentar a Política de Investimentos referente

ao Exercício 2018, expondo a necessidade de se diversificar a alocação dos recursos

previdenciários, nos limites previstos na legislação que disciplina a matéria, sobretudo

os investimentos que compõem o fundo previdenciário capitalizado.

Como já exposto em reuniões anteriores, exsurge a necessidade

de diversificação dos recursos para o exercício de 2018, o qual projeta taxa Selic

moderada, dificultando o atingimento da meta atuarial do RPPS caso não haja alocação

dos ativos da PBPREV em outras modalidades de investimento que vislumbram

rentabilidades superiores às aplicações de renda fixa.

A estratégia de alocação foi demonstrada aos conselheiros

presentes, com a estratégia alvo e enquadramento dos ativos de uma forma que

possibilite o alcance da meta de INPC + 5,0% a.a..

A respeito da Política de Investimentos, a Presidente do

Conselho Fiscal observou que a diversificação mantém um viés conservador, com

percentuais de aplicação em renda variável previstos na legislação pertinente à matéria,

pugnando pela aprovação da Política de Investimentos. Acompanhada pelos demai

conselheiros, aprovada à unanimidade.

Atendendo-se a solicitação deste conselho, foi aprovado o inteiro

teor do OFÍCIO N.° 884/2017/PRESI/PBPREV, informando-se à Secretaria de
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Administração, com cópia para a Corte de Contas, a atual situação dos arquivos da
folha de pagamento recebidos e a real necessidade da autarquia no que se refere às
informações dos segurados.

ENCERRAMENTO D

Finalizados os trabalhos deste Conselho no exercício financeiro

presente.

Para constar eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor

público estadual, lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelos demais

presentes que assim o desejarem.

DEZIA VILAI^FAGUNDES DE^VASCONCELOS
Presidenteíio Conselho FiscaTda PBPREV
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^PONTES
dministrativo da PBPREV
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CELMAMARQUESfLÊAL
iêntãfitertos-Servidorels Civis Inativos

Cap FILIPeÍéMANUEL DE CARVALHO GUERRA
Representante dos Servidores Militares Ativos
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Representante dos Servidores Militares Inativos
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