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Ata da terceira (3ª) reunião ordinária do Conselho Administrativo e Conselho 

Fiscal do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social do Município de 

Guaratuba realizado no dia trinta de março de dois mil e vinte e um (30/03/2021) 

às nove horas e trinta minutos (9h30min) na Sede do Instituto – Rua José 

Bonifácio, 367 – centro – Guaratuba PR, realizado por videoconferência. 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta 

minutos, na sede do Guaraprev, reuniram-se por videoconferência o Conselho de 

Administração  e o Conselho Fiscal do Guaraprev - Regime Próprio da Previdência 

Social, do município de Guaratuba, conforme convocação feita pelo Presidente Rui 

Sergio Jacubavski com a presença dos seguintes conselheiros: Graziele Eurich, 

Emerson Cesar Machado, Andre Luiz Gonçalves, Andrea Doris Ferreira Serafim, 

Tania Malinoski Bartolome, Jean Carlo Lukavy, Erika Karolinne de Assis, Eduardo 

Schneider Neto, Josuel Gouveia, Ademir da Silva, Maria da Silva Batista e Angelita 

Maciel da Silva. Também presente Edilson Garcia Kalat, Diretor Executivo do 

Guaraprev e o Sr Pery de Oliviera da consultoria Fahn. Ordem do Dia: Relatórios 

administrativos, liquidação do Fundo Rohdes e demais ativos do Instituto, assuntos 

diversos. Com a palavra, o Presidente dos Conselhos Rui Sergio Jacubavski. 

Inicialmente agradeceu a presença de todos os Conselheiros e falou sobre os assuntos 

em pauta para a reunião passou a palavra para o sr Edilson. O diretor executivo do 

GUARAPREV, sr. Edilson Kalat, pede para que o sr. Pery de Oliveira faça uma 

explanação aos presentes sobre a liquidação do fundo RHODES e o impacto na 

carteira de ativos. Com a palavra o sr. Pery informa aos presentes que desde meados 

de 2019 (agosto, quando houve perda de 26,58% no valor das cotas devido a 

remarcação de ativos investidos e consequentemente fechamento do Fundo para 

aplicação e resgate), os cotistas do Fundo não conseguem contato com a 

administradora RJI CTVM. Isto porque a RJI afirmava de que desconhecia este 

Fundo. O contato seria para atualizações acerca dos extratos financeiros mensais, já 

que os dados enviados ao CAPDREV contam com valores ainda referentes ao mês de 
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janeiro de 2020. As reiteradas tentativas foram sem sucesso, tendo inclusive, o 

GUARAPREV feito denuncia junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a fim 

de resolver essa pendência, o qual também não teve êxito, já que a autarquia alega que 

casos como este devem ser direcionados diretamente ao regulado, no caso a RJI 

CTVM. No final do ano, em função de alguns fundos investidos que serem 

administrados pela RJI CTVM (LME IMA-B e LME FIDC), o GUARAPREV 

precisou atualizar o cadastro junto à Administradora, como é feito regularmente com 

outros prestadores de serviços financeiros também, e que para surpresa dos gestores 

do GUARAPREV foi informado que o fundo RHODES havia sido liquidado em 

10/12/2020. Essa informação ocorre em um momento em que foi tentada de todas as 

formas buscar mais informações sobre o Fundo junto a própria RJI. O GUARAPREV 

foi atrás de informações no site da CVM e lá foi constatado que durante o ano todo 

foi tentado aprovar a liquidação do Fundo através  AGC – Assembleia Geral de 

Cotista, o que nunca ocorreu por falta de quórum, até que em 10 de dezembro foi de 

fato liquidado, ou seja, todos os demais cotistas também não sabiam o que ocorria. 

Diante da liquidação, o GUARAPREV, através do Consultor, fez denúncia à CVM no 

sentido de apuração pelo fato de terem liquidado um fundo sem consentimento dos 

cotistas, o que ainda estamos aguardando resposta. Além da liquidação, no mesmo 

período foi constatado mais um PDD – provisão para devedores duvidosos, de 44% 

(ativo M.Invest, que decretou falência). O saldo neste fundo é de +ou- R$ 715k (vindo 

de R$ 1.294.821,94). O fundo contava com 100% de cotas de outro fundo que o 

GUARAPREV é cotista, o CATANIA, quer por sua vez aplica 100% em cotas do FIP 

CAIS MAUÁ, e sendo assim o GUARAPREV passou a deter mais cotas do 

CATANIA a partir de dezembro de 2020. No entanto em 18/02/2021 a RJI, 

administradora do fundo CATANIA, divulgou o seguinte Fato Relevante: 
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Tal impacto reforça o resultado negativo ocorrido nos últimos meses no portfolio do 

GUARAPREV e faz parte de uma carteira que conta com mais ativos em dificuldades 

financeiras cujos fundos encontram-se fechados para resgates impedindo o 

GUARAPREV de resgatar suas cotas e assim evitando mais perdas. Por fim, o 

Presidente do GUARAPREV informou aos presentes que todas as diligências estão 

sendo realizadas e que o Comitê de Investimentos em conjunto da Consultoria 

contratada trabalha no sentido de evitar mais perdas e também acompanhar as 

execuções dos ativos que contam com garantias e que possam no futuro converter e 

recursos financeiro ao GUARAPREV. Em se seguida foi passada a palavra para o 

Presidente que deixou a palavra livre para questionamentos. Nada mais a tratar, essa 

ata vai assinada por mim, Edilson Garcia Kalat e demais participantes.  
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Conselho Administrativo 

        MEMBRO                                               ASSINATURA                                           

 

RUI SERGIO JACUBOVISKI 

 

ANDRE LUIZ GONÇALVES 

 

MARIA DA SILVA BATISTA 

 

ADEMIR DA SILVA 

 

JOSUEL GOUVEIA 

 

ANDREA DORIS FERREIRA SERAFIM 

 

TANIA MALINOSKI BARTOLOME 

 

JEAN CARLO LUKAVY 

 

Conselho Fiscal 

        MEMBRO                                        ASSINATURA                                                    

 

ANGELITA MACIEL DA SILVA 

 

ERIKA KAROLINNE DE ASSIS 

 

EDUARDO SCHNEIDER NETO 

 

EMERSON CESAR MACHADO 

 

GRAZIELE EURICH 

 

EDILSON GARCIA KALAT - Diretor Executivo 
 


