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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 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA PBPREV 

JANEIRO 2022 
 
 

 

Data e local de realização 
 

 
� Ambiente virtual do Google Meet. 

 

� João Pessoa, 24 de janeiro de 2022. 09h30 
 
 

Quorum 
 

� José Antonio Coêlho Cavalcanti  – Representante da PBPREV; 

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

� 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 
 

� Ruy Ramalho de Freitas –  Representante dos Servidores Civis Ativos; 
 

 

ORDEM DO DIA 
 
 

� Definição do calendário de reuniões 2022; 

� Novas inclusões na Folha de Pagamento JAN/2022; 

� Aquisição de curso online para qualificação de conselheiros; 
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� Formalização de processo – despesa de exercícios anteriores – para pagamento 
de jeton para conselheiros relativo ao mês de DEZ/2021; 

� Autorização do CONAD para contratação de empresa especializada em 
regularização fundiária para legalização dos imóveis da PBPREV, conforme 
recomendação do TCE/PB para regularização do acervo imobiliário; 

� Retorno das atividades presenciais; 

� Outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo - IMÓVEIS; 

 

 

DELIBERAÇÕES  

 

 

Presentes os conselheiros representantes da PBPREV, SEAD/PB, 

PGE/PB, TCE/PB, TJPB, ALPB, MPPB, 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 do representante dos servidores civis ativos, com 

convocação da respectiva suplente realizada, que também não pôde comparecer. 

 

1. CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 20 22 

 

De início, tratou-se de sugestão de calendário para realização das 

reuniões ordinárias deste Conselho Administrativo para o presente exercício, pela qual 

a maioria dos conselheiros presentes decidiram pela realização na última segunda-feira 

de cada mês, exceto dezembro. 

 

Assim, estão pré agendadas as datas de 28 de fevereiro; 28 de março; 25 

de abril; 30 de maio; 27 de junho; 25 de julho; 29 de agosto; 26 de setembro; 31 de 

outubro; 28 de novembro e 12 de dezembro de 2022. 

 

2. ALTERAÇÕES DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DA PBPREV – JA N/2022 

 

Ato contínuo, o presidente tratou das majorações em folha de pagamento 

de benefícios a partir de janeiro/2022, iniciando-se pela concessão de reajuste de 10% 

geral para os beneficiários da PBPREV. Destaque-se que, com anuência do 

Governador do Estado, o RPPS irá conferir reajuste anual, a cada início de ano, para 
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os segurados inativos e pensionistas nos moldes semelhantes ao reajuste anual do 

Regime Geral de Previdência Social do INSS. 

 

Neste mesmo norte, foi realizada a atualização de todos os benefícios 

indexados ao salário mínimo, bem assim: reajuste dos defensores públicos conforme 

Lei Estadual 12.171/2021; Cumprimento de decisão judicial proferida em sede dos 

autos do Mandado de Segurança 0001056-55.2015.815.000 para pagamento de grupo 

específico de defensores públicos por meio de parcela única – subsídio; reajuste dos 

aposentados e pensionistas da ALPB, conforme Lei Estadual 11.503/2019; Reajuste do 

Magistério; Reajuste da Polícia Penal; Reajuste da Polícia Militar; Implantação da Bolsa 

Desempenho dos Policiais Militares – Lei Estadual 12.168/2021. 

 

Também houve concessão de reajuste aos seguintes órgãos da 

Administração Indireta da Paraíba: FUNDAC; IMEQ; SUDEMA; SUPLAN; INTERPA; 

FUNESC; LOTEP; JUCEP; IASS; DETRAN; CAGEPA; DER; e UEPB. 

 

Por fim, aplicação do novo teto do Regime Geral de Previdência Social do 

INSS constante da Portaria Interministerial MPT/ME n.º 12, de 17 de janeiro de 2022, 

publicação DOU de 20 de janeiro de 2022, de R$ 7.087,22. 

 

 

3. AQUISIÇÃO DE CURSOS PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELH EIROS 

 

A Comissão de Licitação está instruindo o processo de aquisição dos 

cursos para preparação dos conselheiros para exames de certificadoras. 

 

Diante do novo exercício, os valores foram reajustados pelas escolas, 

fazendo-se necessária formalização dessas novas propostas pelas empresas. 

 

Ademais, a PBPREV aguarda resposta de contato realizado com a 

empresa Instituto TOTUM acerca de possível disponibilização de cursos, eis que foi a 

primeira certificadora credenciada pela Secretaria de Previdência do Ministério da 

Previdência e Trabalho para emissão de certificação profissional. 

 

Também há expectativa do credenciamento de outras instituições. 
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4. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA CONSELHEIROS PELA PARTICIPAÇÃO 

EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ERENTE AO 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Nesta ordem, o Presidente do Conselho Administrativo submeteu 

proposta de pagamento de indenização aos conselheiros pela efetiva participação na 

Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da PBPREV – competência DEZ/2021. 

 

De fato, no exercício 2021 não havia previsão orçamentária para 

pagamento das indenizações, eis que a Lei Estadual que instituiu os jetons por 

participação só passou a viger a partir de 05 de novembro. 

 

Neste contexto, propôs-se aos conselheiros a instauração de processo 

administrativo respectivo ao pagamento do mês de dezembro, empenhando-se como 

despesa de exercícios anteriores. 

 

Com a proposta foram unânimes os conselheiros. 

 

5. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO IMOBIL IÁRIA DOS 

BENS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DA PBPREV 

 

Conforme já exaustivamente debatido, a PBPREV deve otimizar a gestão 

de sua carteira imobiliária, solução que habita há algum tempo as recomendações do 

TCE/PB para a autarquia previdenciária, de modo que esses bens devem gerar receita 

para o RPPS. 

 

Nesse ínterim, a PBPREV submete ao Conselho Administrativo a 

possibilidade de contratação de empresa para regularização do acervo imobiliário da 

autarquia, com a colaboração da Secretaria de Administração do Estado, por 

intermédio de licitação realizada pela Diretoria Executiva da Central de Compras do 

Governo da Paraíba. 

 

A esse respeito os conselheiros presentes acompanharam a sugestão do 

representante da PBPREV. 
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6. RETORNO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA SEDE DA P BPREV E 

AGÊNCIAS CUJAS CASAS DA CIDADANIA ESTIVEREM EM FUNC IONAMENTO 

 

Já retornaram à modalidade presencial os atendimentos ao público da 

PBPREV, o que se dá por meio de agendamento realizado no site e meios divulgados, 

com limite de 40 (quarenta) atendimentos ao dia. 

 

Até o momento não foi superada a marca de 34 agendamentos em único 

dia. Destaque-se que o beneficiário que vier à PBPREV sem agendamento também 

obtém atendimento, devendo tão somente aguardar a sua vez. Mesmo durante o 

expediente interno, nenhum servidor que compareceu a PBPREV no ano de 2021 

deixou de receber atendimento. 

 

7. QUADRO FUNCIONAL E CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDO RES DA 

PBPREV 

 

Como é cediço, desde a fundação da PBPREV, não houve a edição de 

quadro próprio para a autarquia, que se utilizou de servidores cedidos pertencentes ao 

quadro do IASS (antigo Instituto de Previdencia do Estado da Paraíba) e de outras 

secretarias da estrutura administrativa do Estado. 

 

Atualmente, a situação funcional da PBPREV carece de recursos 

humanos, e contempla, ainda, aproximadamente 30 servidores em abono de 

permanência, que podem se aposentar a qualquer momento. 

 

Neste contexto, faz-se necessária a criação de quadro próprio da 

PBPREV, plano de cargos, carreira e remuneração respectivos e, por fim, a realização 

de concurso público. 

 

Anuência de todos os conselheiros presentes. A representante do TCE 

concordou com as medidas e julgou salutares para a gestão do RPPS e, por fim, a 

conselheira da SEAD/PB colocou a estrutura gerencial administrativa do Estado à 

disposição para colaborar com a iniciativa ora acordada. 
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8. REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 1.200,00 

 

Por fim, o Presidente da PBPREV submeteu a este Conselho 

Administrativo proposta de reajuste dos vales alimentação dos servidores da autarquia, 

de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00. 

 

Com efeito, expôs-se a necessidade de realizar a majoração do valor, 

diante dos índices inflacionários elevados do período e da ausência de reajuste 

concedido nos últimos 03 anos. 

 

Destaque-se que, mesmo após a concessão do reajuste, o valor ainda se 

encontra abaixo de outros órgãos da Administração Indireta e de Poderes, valendo 

lembrar que a PBPREV não dispõe da concessão complementar de auxílio saúde. 

 

Aprovação unânime dos conselheiros para o novo valor proposto. 

 

 
 

 

Encerramento 
 

 

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 MEDEIROS 
Representante da PGE/PB 

 
 

MARIA DAS GRAÇAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA 
Representante da SEAD/PB 

 
 

MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES 
Representante do TCE/PB 

 
 

EDUARDO FAUSTINO DINIZ 
Representante do TJPB 

 
 

REYNALDO DI LORENZO SERPA FILHO 
Representante do MPPB 
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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 


