PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
guaratuba pr
GUARATUBA-PR.
ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019. DIA 19
DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14h 00min. CONSELHO ADMINISTRATIVO
E CONSELHO FISCAL - GUARAPREV - REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze
horas, na Procuradoria Geral do município, 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 Dr. Jean Colbert
Dias 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, Luiz Cesar Antunes de Oliveira Gruber, Rui Sergio Jacubavski e
Angelita Maciel da Silva. Também presente Edilson Garcia Kalat, Diretor Executivo
do Guaraprev. Ordem do Dia: Projeto de segmentação do Magistério proposto pelo
estudo atuarial de 2018, repasses do executivo, relatórios e outros assuntos. Com a
palavra, o Presidente dos Conselhos Dr Jean Colbert agradeceu a presença de todos
os conselheiros. O Presidente do Conselho Dr Jean passou a palavra para o Sr Edilson
que falou novamente sobre o Projeto de Lei da segmentação de classes proposto pelo
Projeto enviado a Câmara, o Conselheiro Ney Stoqueiro falou da dificuldade na
tramitação do projeto pois o aumento da alíquota de contribuição do servidor para
14% acaba pesando no bolso dos servidores, mesmo com a explicação dos benefícios
futuros e a necessidade apontado pelo estudo atuarial, disse que como membro da
Comissão de Justiça e Redação da Câmara municipal sentiu uma dificuldade grande
de aprovação pelos demais pares e que seria necessário um trabalho junto aos
servidores municipais para que todos entendessem a real necessidade deste aumento
de alíquota. O Sr Edilson explicou que já estava sendo feito este trabalho, inicialmente
apresentando o Projeto ao Conselho Municipal de Educação, apresentação que foi
acompanhada da Procuradora do Município, Dra Denise, e que foi bem aceito pelos
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membros. Disse também que o Projeto foi apresentado ao sindicado dos servidores do
município para que eventuais dúvidas fossem sanadas. Explicou novamente como
funciona a segmentação no estudo atuarial, em primeiro momento com o magistério,
e que cada classe terá um peso dentro do repasse normal da contribuição patronal. No
total repassado pelo município não terá aumento significativo pois na diferenciação
das alíquotas há o aumento na parte do magistério para e diminuição na parte dos
servidores em geral. Em seguida passou os relatórios administrativos do mês de
janeiro para conhecimento dos senhores conselheiros. Passou também o relatório de
investimento do ano de 2019 com os rendimentos negativos dos Fundos Rhodes e
Catânia devido a provisão de devedores duvidosos ocorrido no período. Informou
ainda que não tinha todos os extratos dos Fundos de Investimentos e que seriam
apresentados na próxima reunião, informou ainda que os fundos no ano de 2018 não
tiveram a rentabilidade esperada com grandes volatilidade nos investimentos.
Continuando foi deixada a palavra livre para discussões e dúvidas se houvessem.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presenta reunião às onze horas e cinquenta
e cinco minutos, e lavra-se a presente Ata que vai por mim assinada, Edilson Garcia
Kalat

e demais membros presentes conforme lista de presença.

MEMBRO

Conselho Administrativo
ASSINATURA

JEAN COLBERT DIAS
MARIA DE FATIMA ANTÃO ELOY
SERGIO ALVES BRAGA
NEY JOSE DE BARROS STOQUEIRO
JOSUEL GOUVEIA
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ANDREA DORIS FERREIRA SERAFIM
TANIA MALINOSKI BARTOLOME
JEAN CARLO LUKAVY

MEMBRO

Conselho Fiscal
ASSINATURA

ANGELITA MACIEL DA SILVA
ROBSON PINHEIRO
EDUARDO SCHNEIDER NETO
LUIZ CESAR ANTUNES DE OLIVERA GRUBER
RUI SERGIO JACUBAVSKI
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