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Ata da quinta (5ª) reunião ordinária do Conselho de Administração e Conselho 

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

Guaratuba realizado no dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois (20/05/2022) 

às nove horas no Gabinete da prefeitura municipal de Guaratuba. 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do 

Gabinete da Prefeitura municipal de Guaratuba, reuniram-se 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. Ordem do Dia: Relatórios Administrativos, Política de Investimentos e 

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

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

das despesas e o relatorio dos investimentos em seguida informa que após a 

deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da   Política   de   

Investimentos   para   o   exercício   de   2022,  o   Gestor  dos   Recursos,   o   senhor 

Emerson Machado  disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de 

Deliberação via e-mail, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos 

estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, o 

Gestor dos Recursos, com o uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política 

de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o 

momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. 

Encerrando as informações preliminares o senhor Presidente do Conselho 
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Deliberativo, passa a palavra para o Gestor dos Recursos do GUARAPREV, o senhor 

Emerson Machado, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da 

minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de 

investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou 

sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, 

questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da 

mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que 

foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário 

econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a 

Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o 

Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para 

esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de 

Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Fechado o período das 

discussões, ficou deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o 

exercício de 2022 proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos 

membros do colegiado e suas considerações. O senhor Emerson Machado, atual 

Gestor dos Recursos, com o uso de suas atribuições, fará os ajustes necessários na 

minuta final da Política de Investimentos 2022, em atendimento aos parâmetros 

deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Conselho 

e Comitê de Investimentos via e-mail para conhecimento e finalização do processo de 

elaboração e aprovação através do Demonstrativo da Política de Investimentos – 

DPIN, à Secretária de Previdência - SPREV.  Finalizado todos os conteúdos pautados 

e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião as onze horas e 

eu, Edilson Kalat na qualidade de Diretor Executivo do Guaraprev lavrei a presente 

ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes. 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


