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ATA DA DECIMA PRIMEIRA (11ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 
2019. DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019 AS 08h NA SEDE DO GUARAPREV.  
CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL -  GUARAPREV - 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA. 

 
Aos seis dias do ano de dois mil e dezenove, às oito 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 pela Presidente Dra Juliana Aparecida Pacheco com a presença dos 
seguintes conselheiros: Maria de Fátima Antão Eloy, Sergio Alves Braga, Ney Jose 
de Barros Stoqueiro, Josuel Gouveia, Andrea Doris Ferreira Serafim, Tania Malinoski 
Bartolome, Jean Carlo Lukavy, Robson Pinheiro, Eduardo Schneider Neto, Silvia 
Maciel da Silva Moraes, Rui Sergio Jacubavski  e Angelita Maciel da Silva. Também 
presente o Sr. Edilson Garcia Kalat, Diretor Executivo do Guaraprev membro nato do 
Conselho de Administração e o Sr. Pery consultor financeiro do Instituto pela FAHM 
Consultoria convocado para explanação dos fundos de investimentos do Instituto. 
Ordem do Dia: Relatório de Acompanhamento de Fundo Ilíquidos, relatório analítico 
dos investimentos em setembro e 3º trimestre de 2019. Com a palavra, a Presidente 
dos Conselhos Dra. Juliana Pacheco agradeceu a presença de todos os conselheiros e 
explicou que a reunião teria como foco principal a explicação do Sr. Pery conforme 
convocação do Diretor Executivo. Passou a palavra ao Diretor Executivo do 
Guaraprev que falou que a reunião teria como objetivo principal a explicação da 
carteira de investimento do Instituto para sanar dúvidas quanto aos fundos de 
investimentos principalmente os fundos ilíquidos que não podem ser movimentados 
por estarem em período de carência. Foi passada a palavra aos Sr. Pery que 
inicialmente passou os relatórios a todos os presentes. Inicialmente falou sobre o mês 
de setembro e o 3º trimestre de 2019 e que apresentava um retorno de investimentos 
no valor de R$ 522.777,62 acumulado nos nove meses conforme relatório anexo. 
Falou da necessidade de diversificação dos investimentos e que é normal oscilações 
na carteira de investimentos e que o foco é o longo prazo. Passou para o relatório que 
foi solicitado pelo Sr Edilson para explicar o histórico de todos os fundos ilíquidos do 
Instituto, desde a formalização dos investimentos, aportes e resgates. Falou que em 
consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos 
financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário 
um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe 
a carteira de investimentos do Regime. Mesmo em atendimento das demandas de 
auditoria de órgãos fiscalizadores, estes requerem maior atenção quanto as possíveis 
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medidas, podendo chegar a níveis judiciais, procuram identificar de seus auditados 
um nível de responsabilidade de segurança. Para que se obtenha tamanho controle e 
conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais 
mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros e se tais medidas 
são passiveis de denegrir o patrimônio líquido do Regime. Buscando transmitir tais 
informações, o presidente-executivo do Instituto de Previdência do Município de 
Guaratuba – GUARAPREV, em conjunto de seu Comitê de Investimentos, passa aos 
conselheiros, respectivo Relatório de Acompanhamento. Os fundos de investimentos 
com prazos de resgates de longo prazo, considerados fundos de investimentos 
ilíquidos, que atendem o propósito do Regime de Previdência, visando o pagamento 
dos aposentados e pensionistas no futuro, ou seja, seu retorno está atribuído ao final 
do período determinado no regulamento do fundo de investimento. Ainda em relação 
aos investimentos com prazos de resgates mais longos, achamos importante frisar as 
condições que levem a um Fundo de investimentos possuir prazos mais longos de 
resgate, porque existe uma visão generalizada e do nosso ponto de vista equivocada, 
de que os Fundos com essas características são Fundos piores do que os Fundos de 
liquidez mais imediata. Mais do que uma comparação direta, é importante analisar a 
característica de cada fundo individualmente. Fundos que tem em sua composição 
100% Títulos Públicos, devem, de fato, possuir prazos de resgate mais curtos, já que 
os Títulos Públicos têm ampla liquidez e profundidade de negociação no mercado. Por 
outro lado, fundos que apresentem em sua composição investimentos menos líquidos 
como debêntures, CCBs, CCIs, imóveis ou participações em empresas devem possuir 
prazos de resgate mais longos devido à maior iliquidez dos investimentos. Isso ocorre 
não por um simples capricho do gestor e/ou administrador do fundo, mas sim, por esse 
ser o melhor mecanismo de proteção para os próprios investidores, já que a carência 
ou um prazo de resgate mais longo permite ao gestor a liberdade de planejar e executar 
investimentos de longo prazo sem ter a preocupação de ter que cumprir resgates 
pontuais de curto prazo. O fato mais importante nesse entendimento é que os 
investidores são premiados em termos de rentabilidade por essa iliquidez dos papéis, 
cabendo ao gestor desses fundos de investimento cumprir o mandato do Fundo que 
possui perante os investidores avaliando corretamente o prêmio desses títulos em 
relação aos riscos de crédito e de liquidez dos ativos. Portanto, não é correto atribuir 
os retornos auferidos pelos fundos de investimentos ilíquidos, ou fundos de 
investimentos de longo prazo a apresentarem resultados imediatos. No entanto, tais 
ativos incorrem de riscos, sejam eles de mercado, de liquides ou de crédito. Ainda, 
nenhum fundo de investimento conta com proteção do Fundo Garantidor de Crédito – 
FGC, conforme relatório de acompanhamento dos fundos ilíquidos. Utilizando de 
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recurso visual para explicação falou individualmente sobre todos os fundos que 
compõem a carteira de ativos ilíquidos do Instituto que esta anexo a esta ATA. 
Explicou os riscos que as garantias que foram apresentadas na formação de alguns 
fundos e que as aplicações nesse fundos formalmente foram feitas dentro das 
legislações vigentes na época das aplicações. Da análise apresentada ante aos fundos 
destacados, concluísse a necessidade de acompanhamento próximo aos fundos e 
prestadores de serviços, balizados proporcionalmente ao grau de risco apresentado em 
cada investimento. Salientou que atualmente o Guaraprev utiliza ferramentas de 
acompanhamento de cada fundo investido, com apoio técnico da Consultoria 
Financeira contratada. Ademais, todos os investimentos atualmente são realizados 
estritamente dentro das diligências exigidas pelos órgãos fiscalizadores do Guaraprev, 
sendo eles – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, SPREV (Secretaria de 
Previdência) e Ministério Público, bem como   materiais técnicos, como relatórios ou 
análises prévias acerca dos fundos investidos, deliberações junto ao conselho 
deliberativo, para embasamento das decisões pelos investimentos. Por tratar-se de 
fundos de investimentos ilíquidos, que tem como estratégia de retorno no longo prazo, 
não há medidas a serem tomadas para pedido de resgate. Deste modo, a diretoria do 
Guaraprev, na qualidade de cotista dos fundos de investimentos, participa 
assiduamente das assembleias e reuniões do cotistas, para a adequada diligência e 
acompanhamento dos ativos. Disse ainda que ao analisar o portfólio consolidado, 
nota-se que os fundos de investimentos ilíquidos representam parcela significativa do 
patrimônio líquido do Guaraprev, no entanto, existe liquidez em outros ativos 
permitindo realizar realocações em caso de mudanças no cenário econômico conforme 
Relatório de Acompanhamento de Fundos Ilíquidos anexo a esta ATA. O Diretor 
Executivo Sr Edilson falou que o objetivo maior dessa reunião foi trazer todos os 
cenários possíveis para os fundos de investimento do Instituto para os senhores 
Conselheiros, para ciência, acompanhamento e melhor conhecimento técnico quanto 
a formação e vigência da área de Investimentos do Guaraprev. A Presidente Dra 
Juliana deixou a palavra livre para manifestações.  Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a presenta reunião às onze horas e quarenta e três minutos, e lavra-se a 
presente Ata que vai por mim, Edilson Garcia Kalat – Diretor Executivo                                              
e demais membros assinada, conforme lista de presença. 
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Conselho Administrativo 
        MEMBRO                                               ASSINATURA                                           
 
JULIANA APARECIDA PACHECO  
 
MARIA DE FATIMA ANTÃO ELOY 
 
SERGIO ALVES BRAGA 
 
NEY JOSE DE BARROS STOQUEIRO 
 
JOSUEL GOUVEIA 
 
ANDREA DORIS FERREIRA SERAFIM 
 
TANIA MALINOSKI BARTOLOME 
 
JEAN CARLO LUKAVY 

 
 
 
 

Conselho Fiscal 
        MEMBRO                                        ASSINATURA                                                    
 
ANGELITA MACIEL DA SILVA 
 
ROBSON PINHEIRO 
 
EDUARDO SCHNEIDER NETO 
 
SILVIA MACIEL DA SILVA MORAES 
 
RUI SERGIO JACUBAVSKI 

 

FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA           

 

 


