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ATA - “QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA” 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PBPREV 

2021 
 
 

 

Data e local de realização 
 

 
 Virtual, através do Google Meet 

 
 Quinta-feira, 20 de abril de 2021. 10h00min. 

 

 

Quorum 
 

 José Antônio Coêlho Cavalcanti – Presidente da PBPREV; 

 Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo – Membro; 

 Regina Karla Batista Alves – Membro; 

 Luiz Carlos Júnior – Membro. 

 Thiago Caminha Pessoa da Costa – Membro  

 
ORDEM DO DIA 
 

 Apresentação dos resultados dos investimentos de MARÇO de 2021. 

 Discussão do cenário econômico. 

 Decisão sobre os investimentos. 

 

Atingido o quórum regimental exigido no Decreto Governamental 37.063/2016. 

 

Inaugurados os trabalhos, o Presidente da PBPREV, cumprimentou os 

presentes e em seguida por decisão dos membros do comitê de investimentos os 

representantes da PBPREV Dr. José Antônio Coêlho Cavalcanti e Frederico Augusto 

Cavalcanti Bernardo foram eleitos Presidente e Vice-Presidente respectivamente do 

Comitê de Investimentos COMIN-PBPREV.  



 

Passada a palavra à Gestora de Investimentos da PBPREV, Regina Karla, 

expôs o Relatório de Investimentos referente a MARÇO de 2021, trazendo as 

rentabilidades obtidas pela PBPREV em sua carteira de investimentos. 

O IMA-B, IDKA PRE 2, IMA GERAL, IRF-M e o IPCA, neste mês de MARÇO, 

tiveram rentabilidades negativa. Esse resultado influenciou muito nas rentabilidades dos 

investimentos do RPPS.   

Com isso, dos 16 fundos que a PBPREV possuía no fechamento do mês 8 

registraram resultados negativos em MARÇO de 2021, a posição consolidada ainda é 

reflexo da volatilidade do mercado. 

O rendimento líquido total obtido no mês ficou NEGATIVO no valor R$ 

1.183.541,61 (hum milhão, cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais 

e sessenta e um centavos), ou seja, houve uma PERDA FINANCEIRA expressiva no 

período, resultado da forte volatilidade no mercado financeiro em função da 

PANDEMIA do CORONAVÍRUS, conforme veremos na análise do cenário 

econômico. 

O Brasil vive o pior momento da pandemia, com mais de 4 mil mortes diárias 

por COVID-19, o que tem impactado muito negativamente as expectativas dos agentes 

econômicos. As estimativas mais recentes de mercado apontam forte deterioração nos 

indicadores de 2021, e já refletem nos dados para 2022. Segundo dados do relatório 

Focus, do Banco Central, em menos de um mês, a expectativa quanto ao crescimento do 

PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou 

de 3,87% para 4,81%. 

Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o 

mês em função do agravamento do cenário interno. Além disto, a elevação da Selic 

em 0,75 p.p, veio acima das expectativas de mercado, o que levou a uma abertura nas 

curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o mês em queda superior a 7%. 

Neste jaez, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - PBPREV 

encerrou MARÇO de 2021 com R$ 614.712.391,18, resultado apenas dos aportes nos 

fundos Financeiro e Capitalizado, já que o retorno média acumulada foi de (-0,19%).  

Considerando a INFLAÇÃO do INPC de MARÇO (0,93%), divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a meta atuarial mensal do Instituto 

que é IPCA + 5,47% ao ano, que foi de -0,48% no mês, atingindo apenas -14,23 desta 

meta.   

Dessa forma, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - 

PBPREV ficou bem abaixo da meta atuarial no mês de MARÇO, pelos motivos já 

explicados.  

 

 



Encerramento 

Finalizada a reunião eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor 

público estadual, lavrei a presente ata, dispensando a assinatura em virtude do ambiente 

virtual. 

   

 
REGINA KARLA BATISTA ALVES 

MEMBRO DO COMITE 
CPA - 10 

 
 

LUIZ CARLOS JÚNIOR 
MEMBRO DO COMITE 

 
 

THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA 
MEMBRO DO COMITE 

CPA - 10  
 

FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO  
Diretor Administrativo e Financeiro 

CPA -10 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO COÊLHO CAVALCANTI 
Presidente da PBPREV 

 


