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EVENTO: 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 
DATA: 25/07/2019 – 13h00m 
LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove, as treze horas, nas dependências 
da Sala de Reuniões do Instituto, sito na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta 
Cidade, reuniram-se os membros do COMIN  – Comitê de Investimentos e o Diretor do 
Serraprev, conforme lista de presença em anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) 
Apresentação de opções para investimentos pela Distribuidora Uniletra; 2) Analise do 
posicionamento da carteira. Aberta a sessão o Presidente e os demais membros passaram a 
assistir à apresentação via SKYPE pelo facilitador Rodrigo da empresa Uniletra que fez um breve 
relato sobre a economia e projeção futura dos títulos públicos e Mercado de ações (renda 
variável). Após a apresentação foi aberto o debate entre os membros do COMIN que chegaram a 
conclusão que os recursos deverão ser mais diversificados em renda variável, dentro dos limites 
da Política de Investimento. Ficou decido que será feita a análise de fundos disponíveis no 
mercado para credenciar o que melhor atender as necessidades do Serraprev e posterior 
aplicação de recursos. Após análise da composição da carteira do Serraprev ficou decido pela 
manutenção dos investimentos até posterior deliberação, tendo em vista as rentabilidades 
satisfatórias, principalmente dos últimos 02 (dois) meses, que reverteu a situação da meta atual 
do negativo para 3,12% acima da meta atuarial até o mês de junho/2019. Nada mais havendo a 
descrever eu _____ Nadir José Bariviera, Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será 
enviada por e-mail à todos os membros do COMIN  e publicada. 
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