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ATA DA SEXTA (6ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019. DIA 26 DE 
JUNHO DE 2019 ÀS 8h30min. CONSELHO ADMINISTRATIVO E 
CONSELHO FISCAL -  GUARAPREV - REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 

trinta minutos, 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 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, Silvia Maciel da Silva Moraes, Rui Sergio Jacubavski  e Angelita Maciel da 

Silva. Também presente Edilson Garcia Kalat, Diretor Executivo do Guaraprev. 

Ordem do Dia: repasses do município, relatórios administrativos e outros assuntos. 

Inicialmente o  Presidente dos Conselhos Dr Jean Colbert agradeceu a presença de 

todos os conselheiros e falou sobre o projeto de parcelamento que estava sendo 

preparado pelo departamento Jurídico do Guaraprev em conjunto com a BrPrev 

assessoria do Instituto para envio ao Executivo e posterior envio a Câmara Municipal. 

Falou sobre as emendas que estavam para votação na Câmara Federal relativo a nova 

Previdência e que aguardamos o complemento do processo para que futuramente 

também façamos as alterações necessárias no nosso estatuto. Passou a palavra ao sr. 

Edilson que falou sobre o relatório de Gestão do Instituto e o trabalho administrativo 

que estava realizando juntamente com os demais servidores do Instituto. Falou que 

este trabalho inicialmente concentrado na Comprev, se estendeu para outros setores e 

algumas ações seriam necessárias para regularização. Passou também o relatório de 

pendências do Instituto junto a Previdência e disse que o trabalho no instituto é focado 

nesses itens e que a liberação da CRP meta primordial no dia a dia do Instituto. Falou 

sobre o aumento do pedido de concessões de aposentadorias devido a Nova 
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Previdência. Falou também sobre as perícias que acontecem no Instituto e que 

provocou uma análise mais apurada na real necessidade dos afastamentos de 

servidores. Repassou os relatórios de investimentos e administrativos relativos aos 

repasses e os pagamentos que o instituto executou no mês de maio. Sobre os 

investimentos repasso relatório de fechamento do primeiro semestre do ano que 

apresentou uma rentabilidade positiva de R$ 787.125,31 (setecentos e oitenta e sete 

mil cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) no total em renda fixa e R$ 

219.845,02 (duzentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dois 

centavos) no total em renda variável.   Repassou ainda algumas alterações na forma 

de administração do Regimes Próprios na Lei nº 13.846/2019 sancionada no ultimo 

dia 18 de junho. Repassou alguns artigos principais que trazem alterações importantes 

principalmente: compensação financeira entre Regimes Próprios; exigência de maior 

rigor e prudência nos investimentos financeiros; responsabilização dos dirigentes da 

unidade gestora do respectivo Regime Próprio e dos membros dos conselhos; prevê 

responsabilidade também aos consultores se houver prejuízos por aplicações em 

desacordo com a legislação; exigência dos dirigentes da unidade gestora requisitos 

específicos como: a) não ter sofrido condenação criminal; b) possuir certificação e 

habilidade comprovadas; c) experiencia na área financeira, administrativa, contábil 

jurídica, de fiscalização, atuarial ou auditoria; d) nível superior. Esses requisitos “a” e 

“b” também são aplicáveis aos membros dos conselhos deliberativo, fiscal e de 

investimentos. Explicou que será necessário capacitar os conselheiros e que seria 

repassada material para estudo para futura prova de capacitação a ser marcada. Passou 

novamente a palavra ao Presidente que deixou a palavra livre para manifestações. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presenta reunião às nove horas e trinta e 

cinco minutos, e lavra-se a presente Ata que vai por mim Edilson Garcia Kalat                         

Diretor Executivo                                     e demais membros presentes conforme lista 

de presença. 
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Conselho Administrativo 
        MEMBRO                                               ASSINATURA                                           
 
JEAN COLBERT DIAS  
 
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 

 
 


