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Ata da nona (9ª) reunião ordinária do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal 

do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social do Município de 

Guaratuba realizado no dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um 

(24/09/2021) às onze horas na Sede do Instituto – Rua José Bonifácio, 367 – centro 

– Guaratuba PR. 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze 

horas, na sede do Guaraprev, 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, 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 assuntos em pauta para a reunião, em seguida 

passou a palavra para o Sr. Edilson. Sr Edilson agradeceu o presidente e falou sobre 

os relatórios administrativos e de investimentos sanando dúvidas dos senhores 

conselheiros. Falou ainda sobre os investimentos em credito privado que há tempos 

estão em fase de liquidação e alguns fundos estão com provisão para devedores 

duvidosos e provavelmente terão as garantias executadas. Falou ainda sobre a 

auditoria da Secretaria de Previdência no investimento relativo ao fundo austro e que 

estava enviando todos os documentos relativo ao fundo solicitados pelo auditor. Falou 

ainda sobre a negociação da folha de pagamento da prefeitura que transferiria para a 

Caixa que foi a vencedora assim como o Guaraprev conforme negociação para que o 

município recebesse valores maiores. Falou também que conforme negociação com a 

Caixa foi comprometida que setenta por cento dos investimentos possíveis seriam 

aportados na Caixa seguindo regulamento dos investimentos. Falou ainda sobre as 



          
 

2 

 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES        

PÚBLICOS MUNICIPAIS 

guaratuba pr 

GUARATUBA-PR. 

 

 

 

 

 

homologações que estão represadas no TCE-PR e que não avançam e explicou que 

isso gera mais atrasos ainda na compensação previdenciária. Em seguida retornou a 

palavra ao Presidente que deixou a palavra livre para manifestações.  Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a presenta reunião às doze horas e dez minutos, e lavra-

se a presente Ata que vai assinado por mim, Edilson Garcia Kalat – Diretor Executivo 

e demais membros conforme lista de presença. 

 

 

 

 

 

 

Conselho Administrativo 

        MEMBRO                                               ASSINATURA                                           

 

RUI SERGIO JACUBOVISKI 

 

ANDRE LUIZ GONÇALVES 

 

MARIA DA SILVA BATISTA 

 

ADEMIR DA SILVA 

 

JOSUEL GOUVEIA 

 

ANDREA DORIS FERREIRA SERAFIM 
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Conselho Fiscal 

        MEMBRO                                        ASSINATURA                                                    
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ANGELITA MACIEL DA SILVA 

 

ERIKA KAROLINNE DE ASSIS 

 

EDUARDO SCHNEIDER NETO 

 

EMERSON CESAR MACHADO 

 

GRAZIELE EURICH 

 

EDILSON GARCIA KALAT - Diretor Executivo 
 


