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Conselho Fiscal 

 

 
 

 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA – 2021 
 

CONSELHO FISCAL  
 

1. LOCAL, DATA E HORA 

 
 
João Pessoa, 17 de junho de 2021, às 09h30. 
 
Reunião virtual – aplicativo Google Meet. 

 
 

2. QUORUM  

 
 

 ACP JOHN KENNEDY FERREIRA, presidente do Conselho Fiscal da 
PBPREV – Servidores Civis Ativos; 

 
 ACP MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES; representante do 

Conselho Administrativo da PBPREV; 
 
 ACP HÉLIDA CAVALCANTI DE BRITO, representante dos servidores 

inativos; 
 

 

3. ORDEM DO DIA 

 

Apresentação da Consultoria LEMA – Assessoria de Investimentos; 
 
Demonstrativos Contábeis da PBPREV – Primeiro Trimestre 2021; 
 
Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. 

 

 

4. ASSUNTOS GERAIS 

 
 

Obtido o Quorum regimental, os conselheiros presentes deram 

início à Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. 
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Convocados por meio de mídia social Whatsapp, inclusive com a 

disponibilização do link pelo mesmo aplicativo no início da reunião, foram ausentes os 

conselheiros representantes dos militares ativos e militares inativos. 

 

Presentes os servidores da PBPREV: 

 LUIZ CARLOS JÚNIOR, Gerente Contábil e Financeiro; 
  

 REGINA KARLA BATISTA ALVES, Gestora de Investimentos; 
 

 CLÁUDIA CRISTINA PATRÍCIO PEREIRA, Chefe de 
Gabinete da Presidência da PBPREV. 

 

Inaugurados os trabalhos, houve apresentação do corpo técnico 

da Assessoria de Investimentos LEMA Consultoria, que presta auxílio ao Comitê de 

Investimentos da PBPREV para gestão das aplicações da PBPREV. 

 

Também foi apresentado um panorama dos investimentos da 

PBPREV, cujo relatório será disponibilizado aos conselheiros ao final da reunião, 

acompanhando a ata em anexo. 

 

A seguir, o Gerente Contábil e Financeiro trouxe ao 

conhecimento do conselho os demonstrativos contábeis da PBPREV e anexos 

respectivos relativos ao Primeiro Trimestre do Exercício Financeiro 2021, detalhado 

sobre os 03 (três) fundos previdenciários geridos por este RPPS. 

 

Assim, iniciando-se pelo Fundo Previdenciário Financeiro – 

aquele que contempla agora tão somente os servidores civis admitidos até 29 de 

dezembro de 2012, foram auferidas receitas no montante de R$ 154.151.902,92 no 

exercício analisado (2021). 

 

As despesas totais atingiram a cifra de R$ 477.593.864,70. 

Desse montante, R$ 475.303.472,85 referiram-se às despesas dos benefícios 

previdenciários pagos no período, correspondentes a 99,52% de todo o valor 

despendido pelo Fundo Financeiro, o qual engloba o custeio do próprio RPPS, inclusive 

despesas administrativas, sentenças judiciais etc. 
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O déficit previdenciário do Fundo Financeiro atinge a cifra de 

R$ 323.441.961,78 no Trimestre I – 2021 ora analisado. 

 

Os aportes realizados pelo Tesouro Estadual atingiram a 

monta de R$ 306.805.461,54 no primeiro trimestre de 2021. 

 

Já no que diz respeito ao Fundo Previdenciário Capitalizado, 

o valor arrecadado foi de R$ 30.332.369,68 no primeiro trimestre. 

 

Por sua vez, o novo Fundo Militar auferiu receitas de R$ 

46.115.847,57 nos três primeiros meses de 2021, com despesas totais de R$ 

95.210.238,45 durante o exercício 2021, resultando déficit de R$ 49.094.390,88 no 

primeiro trimestre, obrigando o ente a realizar aporte para cobertura de insuficiência 

também neste Fundo Militar no montante de R$ 46.771.493,33. 

 

No que diz respeito à variação de valores, mês a mês, das 

despesas do Fundo Militar, a conselheira representante do Conselho Administrativo 

solicitou os decretos que disciplinam o pagamento das bolsas desempenho militar, 

posto que houve determinação judicial para pagamento da bolsa aos reformados e 

pensionistas, o que foi cumprido pela PBPREV em março, e após, supressão do valor 

concedido já no mês seguinte, abril. 

 

Assim, durante o Primeiro Trimestre do exercício 2021, as 

Receitas Totais da PBPREV atingiram a cifra de R$ 230.600.120,17, aumento de 

21,89% em relação aos três primeiros meses do exercício anterior em virtude do 

aumento da alíquota de contribuição previdenciária da cota servidor de 11,0 para 

14,0% e patronal de 22% para 23,5% civis; e militares de 9,5% pra 10,5%, inclusive 

com recolhimento incidente sobre reformados e pensionistas abaixo do teto do RGPS, 

bem como majoração da patronal de 19% para 21%. 

 

Também houve recolhimento das cotas patronal e servidor 

referentes às competências DEZ/2020 e 13.º/2020 em janeiro de 2021. 
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Despesas totais no Primeiro Trimestre 2021 atingiram R$ 

572.904.838,22, aumento de 3,45% em relação ao mesmo período do exercício 

2020, importando num déficit de R$ 342.304.718,05, ou seja, 6,11% MENOR que 

o déficit de R$ 364.594.499,99 registrado no primeiro trimestre de 2020. 

 

Aportes financeiros diminuíram 7,15% no período em 

comparação com o exercício anterior, passando de R$ 380.811.270,11 em 2020 para 

R$ 353.576.954,87 no primeiro trimestre 2021. 

 

 

5. ENCERRAMENTO 

 
 

Finalizados os trabalhos. 

 

Para constar eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor 

público estadual, lavrei a presente ata, dispensada a assinada dos presentes em virtude 

do ambiente virtual.  

 
 
 
 

JOHN KENNEDY FERREIRA 
Presidente do Conselho Fiscal da PBPREV 

 
 
 

MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES 
Representante do Conselho Administrativo da PBPREV 

 
 
 

HÉLIDA CAVALCANTI DE BRITO 
Representante dos Servidores Inativos 

 
 
 

THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA 
PBprev mat. 460.197-1 OAB 12.946/PB 


