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Conselho Administrativo 

Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-020. 

Fone: (83) 2107-1100 
 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
DEZEMBRO 2021 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA PBPREV 
 
 

 

Data e local de realização 
 

 
 Ambiente virtual do Google Meet. 

 

 João Pessoa, 15 de dezembro de 2021. 09h30 

 
 

Quorum 

 

 José Antonio Coêlho Cavalcanti – Representante da PBPREV; 

 Fábio Andrade Medeiros – Representante da PGE/PB; 

 Evandro José da Silva – Representante da Assembleia Legislativa; 

 Eduardo Faustino Diniz – Representante do Poder Judiciário da Paraíba; 

 Reynaldo Di Lorenzo Serpa Filho – Representante do Ministério Público; 

 Maria Zaira Chagas Guerra Pontes – Representante do Tribunal de Contas; 

 TC Walter Dias de Araújo Júnior – Representante da Polícia Militar; 

 Uyramir Veloso Castelo Branco – Representante dos Servidores Inativos; 

 
 

Ausências 

 

 Maria das Graças Aquino Teixeira da Rocha – Representante da SEAD/PB; 

 Ruy Ramalho de Freitas – Representante dos Servidores Civis Ativos; 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
 

 Renovação do CRP do Estado da Paraíba até MAI/2022; 

 Produção legislativa previdenciária 2021; 

 Envio à ALPB do Projeto de Lei SPSM/PB – Fundo Militar; 
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 Liberação de valores Compensação Previdenciária DEZ/2021; 

 Formalização do contrato Dataprev para Novo COMPREV; 

 Pagamento de 03 folhas no interstício de 25 dias; 

 Outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo - IMÓVEIS; 

 

 

DELIBERAÇÕES  

 

 

Presentes os conselheiros representantes da PBPREV, PGE/PB, 

TCE/PB, TJPB, ALPB, PMPB e SERVIDORES INATIVOS, foi obtido o quorum 

regimental de que trata o art. 9.º, inc. III, alínea “g”, do Decreto Governamental 

31.748/10. 

 

Ausência justificada da representante da Secretaria de Estado da 

Administração SEAD/PB, em virtude de compromisso institucional anterior. 

 

Início dos trabalhos com a saudação pelo Presidente do Conselho 

Administrativo da PBPREV do novo conselheiro representante da Procuradoria Geral 

do Estado da Paraíba. 

 

A seguir, o Presidente da PBPREV destacou a concessão de Certificado 

de Regularidade Previdenciária – CRP para o ente Estado da Paraíba. Registre-se que 

o CRP é administrado pela PBPREV, porém, conferido ao ente federativo, 

possibilitando auferimento de recursos oriundos do orçamento da União e a celebração 

de contratos e convênios com a Administração Pública Federal. A importância do CRP 

é para todo o Ente, não apenas para a PBPREV. 

 

Ato contínuo, o envio do Projeto de Lei que disciplina o SPSM/PB – 

Fundo de Custeio de Proteção Social dos Militares – Fundo Militar – para a Assembleia 

Legislativa da Paraíba. 

 

Destaque também período de bastante trabalho para a PBPREV para 

pagamento de 06 folhas no período compreendido entre 29 de novembro e 23 de 

dezembro próximo, contemplando as folhas de inativos e pensionistas e servidores 

ativos da PBPREV do mês de novembro, nos dias 29 e 30, as do décimo terceiro 
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salário no dia 10 passado, e as folhas de do mês de dezembro, no dia 23 que se 

avizinha. 

Doutra banda, destacou-se a liberação de R$ 27 milhões neste mês de 

dezembro egressos da compensação financeira realizada entre a PBPREV e o Regime 

Geral de Previdência Social do INSS, por compensação previdenciária. 

 

A esse respeito, vale destacar a formalização do Contrato para 

fornecimento da ferramenta eletrônica do Novo Comprev, desenvolvida e distribuída 

com exclusividade pela DATAPREV, Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência do Governo Federal, cuja contratação é condição para operacionalização e 

gestão da compensação previdenciária COMPREV entre a PBPREV e o INSS, bem 

assim, para realizar a compensação financeira entre a PBPREV e outros RPPS da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

O valor do contrato de adesão, de R$ 8.000,00 mensais, foi definido pela 

Resolução CNRPPS/ME n.º 2, de 14 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da 

União de 17 de maio de 2021, Seção 1, Página 29, devidamente aprovada pelo 

Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social – Secretaria de 

Previdência – Ministério da Economia – de acordo com o porte do RPPS. 

 

Neste contexto, a PBPREV, que contempla 95452 beneficiários (ref. 

OUT/2021), enquadrou-se no Grupo IX, a saber: a faixa dos institutos de previdência 

que possuem entre 36001 e 108000 beneficiários. 

 

A inexigibilidade da licitação foi devidamente registrada pela Controladoria 

Geral do Estado da Paraíba e o processo está em trâmite nos sistemas eletrônicos 

para fins de registro do instrumento contratual e publicação no DOE/PB. 

 

 Por fim, o Presidente da PBPREV aproveitou o ensancha para abordar a 

temática dos imóveis da PBPREV e a necessidade da elaboração de um PCCR para a 

autarquia, solicitando manifestações dos conselheiros presentes, mormente no que diz 

respeito às discordâncias com as propostas. 

 

Assim, iniciou tratando de realizações da comissão de imóveis da 

autarquia previdenciária deste ano de 2021, tais como reintegração de posses, 

regularização de patrimônio, cessões de uso celebradas e limpeza de terrenos. 
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A seguir, dispôs sobre a necessidade de contratar, por intermédio da 

SEAD/PB, uma empresa para catalogação, avaliação e regularização dos bens imóveis 

que compõem o acervo da PBPREV, com vistas à alienação de parte do patrimônio 

com vistas à realização de pagamento do passivo existente do Fundo Financeiro da 

PBPREV, sobretudo no que concerne aos retroativos de aposentadorias e pensões. 

 

Neste contexto, a conselheira representante do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba se manifestou pela possibilidade da conversão do patrimônio 

imobiliário em numerário para quitação de dívidas da PBPREV do Fundo Financeiro, 

haja vista a ausência de impeditivo legal para tanto. Entretanto, pugnou pela 

necessidade de selecionar os imóveis cuja situação cartorária e ocupacional sejam 

mais favoráveis para tal finalidade, privilegiando os bens que estejam em situação 

embaraçada e/ou que importem em ônus ao RPPS. 

 

Neste mesmo sentido foi o pronunciamento do representante do Poder 

Judiciário da PBPREV, comungando do entendimento do Presidente do Conselho 

Administrativo e do Tribunal de Contas no sentido da possibilidade de venda de parte 

do acervo para adimplência do passivo do órgão junto aos beneficiários, bem como, 

sendo favorável à contratação de empresa para realizar o levantamento imobiliário. 

 

Os conselheiros presentes foram favoráveis às iniciativas referentes aos 

imóveis e aos procedimentos para criação do quadro da PBPREV e realização de 

concurso público. 

 

Encerrando o encontro, o Presidente da PBPREV informou o retorno das 

reuniões do CONAD em modalidade presencial a partir de janeiro de 2022, bem como 

o pagamento de indenização pela participação para os conselheiros, conforme previsão 

constante da Lei Estadual n.º 12.116/2021. 

 
 

 

Encerramento 
 

 

Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da PBPREV relativa ao 

mês de janeiro de 2022 será convocada pelo grupo WhatsApp do CONAD. 
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Finalizada a reunião eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor 

público estadual, lavrei a presente ata, dispensada a assinatura em razão do ambiente 

virtual. 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO COÊLHO CAVALCANTI 
Presidente do Conselho Administrativo 

Representante da PBPREV 
 
 

FÁBIO ANDRADE ALMEIDA 
Representante da PGE/PB 

 
 

MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES 
Representante do TCE/PB 

 
 

EDUARDO FAUSTINO DINIZ 
Representante do TJPB 

 
 

EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Representante da ALPB 

 
 

TC WALTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR 
Representante da PMPB 

 
 

UYRAMIR VELOSO CASTELO BRANCO 
Representante dos Servidores Inativos 

 
 

THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA 
PBprev mat. 460.197-1 ANBIMA®CPAserie20 


