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TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 
CONSELHO FISCAL 

 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

 
 
João Pessoa, 19 de novembro de 2020. 10h30 
 
Ambiente virtual Google Meet. 
 
 

2. QUORUM  

 
 
 ACP JOHN KENNEDY FERREIRA, representando os servidores civis 

ativos, Presidente do Conselho Fiscal da PBPREV; 
 

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

 
 TEN CEL FABIANO MEDEIROS, representante dos servidores 

militares ativos; 
 

 TEM R/R MABEL CRUZ LEITE, representante militares inativos. 
 
 

3. ORDEM DO DIA 

 

a) Análise dos demonstrativos relativos ao TERCEIRO TRIMESTRE 2020; 
 

b) Análise dos investimentos do RPPS, relativos SET/OUT – 2020; 
 

c) Evolução da Folha de Pagamento – Exercício 2020; 
 

d) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal da PBPREV; 
 
 

 

4. ASSUNTOS GERAIS 
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Obtido o Quorum regimental, os conselheiros presentes iniciaram a 

Terceira Reunião Ordinária – Exercício 2020 – deste Conselho Fiscal. 

 

Presentes os servidores da PBPREV: CRESO ROCHA JÚNIOR e REGINA 

KARLA BATISTA ALVES, Assessores Técnicos de Investimentos da PBPREV e LUIZ 

CARLOS JUNIOR, Gerente Contábil e Financeiro do RPPS. Igualmente presente a 

Chefe de Gabinete da Presidência, CLÁUDIA CRISTINA PATRÍCIO PEREIRA. 

 

Os Assessores Técnicos da área de investimentos inauguraram a presente 

reunião com a análise dos investimentos da PBPREV referentes ao Bimestre SET/OUT 

2020, conforme relatório apresentado em tela, anexado à presente ata. 

 

Nesta toada, até outubro, os saldos das contas investimento que 

compõem o Fundo Capitalizado do RPPS perfazem o montante de R$ 554.014.571,34. 

 

O rendimento líquido observado no período apresentou resultado negativo 

em R$ 377.870,88, tudo em razão da alta volatilidade do mercado financeiro, sobretudo 

por causa do temor da segunda onda da pandemia do coronavirus, com casos diários 

crescentes ao redor do globo, já cominando com novas medidas restritivas em várias 

metrópoles europeias e possibilidade de novo lockdown. 

 

Registre-se também o saldo de R$ 3.873.622,67 nas contas do Fundo 

Financeiro, originários de bloqueios judiciais sem decisão de mérito definitiva. 

 

No que diz respeito aos recursos previdenciários do Fundo Capitalizado, a 

conselheira representante do Tribunal de Contas do Estado destacou a alocação de 

apenas 3,99% dos saldos em renda variável, longe dos valores máximos previstos na 

legislação pertinente de até 30%, apesar de dentro da política da PBPREV (5,0%). 

 

Assim, os membros pugnaram pelas diligências do Comitê de 

Investimentos e adoção de medidas com vistas à otimização das aplicações nesta 

modalidade, permitindo-se o auferimento de maiores rendimentos em longo prazo, 

possibilitando o atingimento das metas atuariais da PBPREV. 
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Destaque-se, de fato, que a Política de Investimentos da PBPREV prevê a 

alocação de apenas 5,0% dos valores em renda variável, de modo que os conselheiros 

presentes concordam pela mudança do limite máximo previsto, em consonância com a 

legislação Resolução CMN 3922/10 e alterações. 

 

Em um segundo momento, o Gerente Contábil e Financeiro da PBPREV 

passou a expor os números constantes dos demonstrativos contábeis relativos aos 

meses de JUL a OUT - Exercício 2020, bem como o balanço consolidado dos meses 

JAN/OUT – Exercício 2020. 

 

Assim, a Receita Total do Fundo Financeiro atingiu o montante de R$ 

517.681.272,60 até o presente momento do Exercício 2020. No que se refere a 

despesa, a cifra atingiu o montante de R$ 1.689.049.856,68, importando no déficit de 

R$ 1.171.368.854,08. 

 

No que se refere ao Fundo Militar, a receita atingiu R$ 80.571.850,68, 

com despesa de R$ 248.132.583,13, apresentando déficit de R$ 167.560.732,45. 

 

Já no que diz respeito ao Fundo Capitalizado, no Exercício 2020 houve 

receita de R$ 90.076.359,86, com despesas de apenas 198.050,61 no período citado. 

 

O resultado consolidado da PBPREV aponta receitas totais de R$ 

688.329.483,14 com despesa de R$ 1.937.380.490,42, importando num déficit de R$ 

1.249.051.007,28 com aportes do tesouro no momento de R$ 1.347.351.844,53 até o 

mês de outubro de 2020. 

 

Por fim, a Secretaria do Conselho Fiscal expôs relatório que contempla a 

evolução da folha de pagamento da PBPREV, nos moldes solicitados pelos membros 

deste conselho fiscal no encontro anterior. O relatório anexado à presente ata e, em 

síntese, o acréscimo do valor é resultado principalmente do reajuste linear de 5,0% 

concedido pelo Estado ao Poder Executivo em Janeiro de 2020, bem assim, em virtude 

do cumprimento de decisões judiciais de elevado reflexo financeiro, tais como aquelas 

que favoreceram as categorias dos engenheiros e os servidores do IASS. 
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Ainda em relação à folha de pagamento, os conselheiros solicitaram 

relatório analítico da quantidade de segurados da PBPREV que recebem benefícios que 

não ultrapassem o teto do Regime Geral de Previdência do INSS, bem como, os valores 

por eles recebidos dentro do universo da folha de inativos do RPPS do Estado da 

Paraíba, mormente a não incidência de contribuição previdenciária em seus proventos 

de inatividade, pois são isentos, quando civis. 

 

 

5. ENCERRAMENTO 

 
 

Finalizados os trabalhos deste Conselho nesta data. Para constar 

eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor público estadual, lavrei a presente 

ata, dispensada a assinatura em virtude do ambiente virtual. 

 
 

ACP JOHN KENNEDY FERREIRA 
Presidente do Conselho Fiscal 

 
 

ACP MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES 
Representante do Conselho Administrativo da PBPREV 

 
 

TC FABIANO MENDES DE MEDEIROS 
Representante dos Servidores Militares Ativos 

 
 

TEN RR MABEL DA CRUZ LEITE 
Representante dos Servidores Militares Inativos 

 
 

THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA 
PBPREV 460.197-1 OAB/PB n.º 12.946  


