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    ATA - “DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA” COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PBPREV 2021 
  

Data e local de realização 
 

 Virtual, através do Google Meet.  
 Quinta-feira, 29 de novembro de 2021. 11h00min.  

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 OUTUBRO de 2021. 
 Discussão do cenário econômico. 
 Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2022 

 
De início, verificou-se ter atingido o quórum regimental exigido no Decreto 

Governamental 37.063/2016 para realização da presente reunião. 
 

Inaugurados os trabalhos, o Presidente da PBPREV cumprimentou os presentes, 
passando a palavra à Gestora de Investimentos da PBPREV, Regina Karla, expôs o Relatório de 
Investimentos referente a OUTUBRO de 2021, trazendo as rentabilidades obtidas pela 
PBPREV em sua carteira de investimentos. 

 

   A reunião teve como pauta: elaboração da Minuta da Política de Investimentos 
para o exercicio de 2022 e apresentação do fechamento do mês de OUTUBRO de 2021.  
 
 



 
 No campo político, a percepção de aumento do risco fiscal se degradou após o 

Governo Federal articular mudança no teto de gastos, alterando o período de ajuste do teto, 
que antes era de julho a junho, para janeiro a dezembro. Desta maneira, abriu-se espaço de 
R$ 84 bilhões em despesas para o próximo ano, valor que possibilita o pagamento do novo 
programa social (Auxílio-Brasil) até dezembro de 2022.  

O IPCA de outubro elevou-se em 1,25% frente a setembro. O índice acumula 
8,24% em 2021 e 10,67% nos últimos 12 meses. Os principais responsáveis pela alta foram os 
grupos de Transportes (2,62%), Alimentação e bebidas (1,17%) e Habitação (1,04%), com 
impacto de 0,55 p.p., 0,24 p.p. e 0,17 p.p., respectivamente. 

Os investimentos em renda fixa obtiveram forte impacto negativo, principalmente 
aqueles de maior duration, como consequência da abertura na curva de juros, por conta da 
proporcionalidade inversa entre preço dos títulos e taxa de juros.  

O impacto na renda variável foi ainda maior, com o Ibovespa caindo 6,74% em 
outubro, fechando o mês abaixo de 104 mil pontos. O Global BDRX segue como o maior 
destaque do ano devido à valorização do dólar e do forte desempenho da bolsa americana. 

  
 
 Sobre o retorno da carteira fechado em 29/10/2021 foi de -0,66%. A nossa 
politica de investimentos está em conformidade com a Resolução CMN 3.922/2010 e  Portaria 
MPS 519/2011 que dispõe sobre as aplicações de recursos dos RPPS.  
 

A carteira de investimentos da Paraíba Previdência - PBPREV encerrou o mês de 
OUTUBRO de 2021 com saldo de R$ 675.998.242,44 resultado dos aportes nos fundos 
Financeiro e Capitalizado. 
 
  Até    a elaboração da politica de investimentos foram analisadas as projeçaes 
do mercado, para inflação e taxa básica de juros para 2022 fundamentadas através de 
relatórios FOCUS, do Banco Central do Brasil, Instituição Fiscal Independente (IFI) e outras 
instituições.  
 



 Foram observadas também as conjunturas internacional e nacional, A 
estratégia de alocação ficou        definida em 67% em renda fixa; 25% em renda variável e 8% no 
exterior.  
 
 Para o exercício de 2022 será adotada a taxa de juros ao ano de 4,74% para o 
Fundo Financeiro Civil e 5,00% no Fundo Capitalizado, acrescidas da variação anual do IPCA 
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística que, segundo o sistema de expectativas do Bacen que será de 
4,96% totalizando uma meta atuarial esperada de 9,93% para o Fundo Financeiro e 10,20% 
para o Fundo Capitalizado. 
 

 Foi finalizada a elaboração da Minuta da Política de Investimentos para posterior 
apresentação, apreciação e aprovação pelo Conselho Fiscal.  

 
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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