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

2021 
 
 

 

Data e local de realização 
 

 
 Virtual, através do Google Meet 

 

 Quinta-feira, 17 de março 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 FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2021, trazendo as 
rentabilidades obtidas pela PBPREV em sua carteira de investimentos. 

O IMA-B, IDKA PRÉ 2 E IPCA, e o IRF-M1, neste mês de FEVEREIRO, 
tiveram rentabilidades negativa. Esse resultado influenciou muito nas rentabilidades dos 
investimentos do RPPS.   

Com isso, dos 11 fundos que a PBPREV possuía no fechamento do mês, 
6 registraram resultados negativos em FEVEREIRO de 2021, a posição consolidada 
ainda é reflexo da volatilidade do mercado. 

Num cenário de incerteza, em um momento de forte injeção de recursos na 
economia mundial, resultou em nova desvalorização cambial mensal. O dólar fechou o 
mês a R$ 5,4625, alta de 5,37%. 

O aumento no número de novos casos de COVID-19, além do 
aparecimento de novas cepas do vírus, ainda tem sido o fator preponderante na 
tendência para a atividade econômica no curto prazo, visto que os países ainda não 
tiveram tempo suficiente para a imunização em massa.  

No mercado financeiro, os índices apresentaram, em sua maioria, queda. 
A abertura das curvas de juros ocorreu em função aumento das incertezas dos 
investidores em relação ao avanço da pandemia e da piora do quadro fiscal brasileiro. 

Janeiro foi marcado por forte volatilidade e fevereiro não foi diferente, 
chegando a atingir patamar recorde, porém o aumento do risco global e as incertezas 
com o atual panorama fiscal brasileiro, reverteram os resultados. 

Neste jaez, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - PBPREV 
encerrou FEVEREIRO de 2021 com R$ 604.057.478,01, resultado apenas dos aportes 
nos fundos Financeiro e Capitalizado, já que a rentabilidade média acumulada foi de (-
0,29%).  

Considerando a INFLAÇÃO do INPC de FEVEREIRO (0,86%), divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a meta atuarial mensal do 
Instituto que é IPCA + 5,47% ao ano ficou em 1,24%, atingindo apenas -14,98 desta 
meta.   

Dessa forma, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - 
PBPREV ficou bem abaixo da meta atuarial no mês de FEVEREIRO, 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. 
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