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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, conforme 
Relatório da BEZ & Associados – Auditores Independentes e 
Parecer do Conselho Fiscal da OABPrev-PR;  

2. Exame do ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES 
ATUARIAIS do PBPA elaborado pela Consultoria DATA A; 

3. Apresentação do Relatório de Manifestações do Conselho Fiscal 
referente ao exercício de 2017; 

4. Discussão e aprovação das adequações do Regimento Eleitoral da 
OABPrev-PR aprovado na reunião do Conselho Deliberativo de 
29/08/2008; 

5. Outros Assuntos. 
 

 
Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Carlos Alberto da Costa Machado, Rafael Laynes Bassil, Daniel Montanha 
Teixeira, Marcos Araújo Fernandes, José Luiz C. T Rauen, Marco Antônio D. 
Castro, Gleiton Gonçalves, Mauro Ribeiro Borges, Marcus Malinoski, 
Jaiderson Rivarola, dos diretores Wellington Silveira, Brasílio de Castro Neto, 
José Manuel J. Silva, do gerente institucional José Ricardo Albuquerque e do 
gerente executivo Felipe Vidigal, o presidente Maurício Guimarães abriu a 
reunião agradecendo a presença de todos, justificou a ausência dos 
conselheiros Maria Solange Marecki, Majoly Hardy, Jocelaine Moraes e 
Marly A. Fagundes por motivos profissionais e disse que se trata de uma 
sessão muito importante devido as deliberações a serem realizadas. 
Comentou da aprovação da CURITIBAPREV e que a Entidade será um 
exemplo para nosso segmento e passou a palavra para o conselheiro José 
Luiz Rauen, que é presidente do novo fundo de pensão. Ele disse que em 
poucos anos a Entidade será uma das maiores do Paraná, com quase 50 mil 
participantes. O conselheiro também registrou seu agradecimento ao 
conselheiro Mauro Borges que participou da criação do novo fundo de 
pensão, que por sua vez dedicou votos de congratulações ao conselheiro 
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Rauen e disse que estamos vendo nascer uma entidade impar. O 
conselheiro Rauen também agradeceu o gerente executivo Felipe Vidigal, 
que se colocou à disposição para auxiliar, dando importantes informações 
sobre o processo de gestão da nova entidade. Também deixou registrado a 
grande colaboração dada pela também conselheira Majoly Hardy, que 
passará os próximos 6 meses em Portugal. Em seguida o presidente 
Mauricio passou a palavra para o gerente Felipe que fez a apresentação das 
Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas referentes ao 
exercício de 2017, que foram analisadas pela BEZ Auditores Independentes 
que emitiu sua opinião sem ressalvas. Na sequência o presidente Mauricio 
colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal manifestando a sua 
opinião que tais documentos e as contas da OABPrev-PR referentes ao 
exercício de 2017 merecem aprovação. Por unanimidade, os conselheiros 
devidamente habilitados deliberaram pela aprovação das contas do exercício 
de 2017, emitindo o respectivo termo. A seguir foi apresentado o Relatório de 
Manifestação do Conselho Fiscal e o Estudo Técnico de Adequação das 
Hipóteses Atuariais que embasou a redução da taxa de juros do PBPA para 
4%, que foram considerados em adequados. Prosseguindo com a reunião, o 
presidente Mauricio propôs a discussão do Regimento Interno da Eleição, 
sugerindo que para candidatar-se ao Conselho Deliberativo o participante 
deve, entre outros requisitos, não ter sofrido processo administrativo na OAB 
Paraná, bem como na OABPrev-PR, o que foi aprovado por unanimidade. No 
item relativo a publicidade, depois de amplo debate por parte dos 
conselheiros, foram sugeridas duas propostas: A primeira permite que a 
divulgação dos candidatos seja feita apenas para o mailing de participantes 
da entidade. A segunda proposta permite que, além da publicidade via 
mailing, o currículo dos candidatos também seja divulgado no site e nas 
redes sociais da entidade. As duas propostas foram colocadas em votação, 
sendo que a segunda recebeu 8 votos e a primeira 2 votos. Com isso, restou 
aprovado pela maioria dos conselheiros a segunda proposta.  O conselheiro 
Daniel Montanha manifestou seu voto pela possibilidade de auto divulgação 
do candidato em suas redes sociais, desde que não seja pago, o que não foi 
acolhido pelos demais. Em seguida o gerente Felipe apresentou a Execução 
Orçamentária referente ao exercício de 2017. Em Outros Assuntos, o diretor 
presidente Wellington Silveira informou aos conselheiros que todos estão 
garantidos por meio de um seguro de vida contratado pela Entidade. Falou 
do trabalho que os colaboradores vêm realizando para tentar diminuir o 
número de resgates. Quando solicitado, um e-mail é enviado ao participante 
com conteúdo que apresenta a posição do mercado e da concorrência, em 
comparação a OABPrev-PR. Isto é feito com o objetivo de conscientizar o 
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participante. Outro assunto abordado diz respeito aos pedidos de patrocínio 
que são feitos à Entidade. O diretor explicou que as solicitações são 
avaliadas dentro de alguns requisitos para depois ser concedido ou não o 
patrocínio e que a disponibilização de tais valores está vinculado à 
disponibilidade da Mongeral Aegon. O gerente Felipe comentou que o novo 
risco já vem sendo comercializado desde setembro de 2017. Já a partir de 20 
de março será iniciado o processo de migração do antigo para o novo 
modelo de risco, mediante planilha que a seguradora irá providenciar. 
Inicialmente o trabalho será feito com 1.500 participantes. O gerente 
destacou ainda que é provável que em abril já esteja disponível na área 
aberta do site a proposta para adesão. O gerente institucional José Ricardo 
comentou sobre o processo judicial de uma participante contra a OABPrev-
PR, no qual está requerendo o valor do Imposto de Renda descontado do 
valor que foi direcionado ao plano dela. Falou ainda sobre a boa recepção 
que ele e o presidente Mauricio tiveram no Colégio de Presidentes realizado 
pela OAB-PR em Jacarezinho. Não havendo mais assuntos a serem tratados 
a reunião foi encerrada e a ata assinada pelo presidente Maurício de Paula 
Soares Guimarães, pelo diretor presidente Wellington Silveira e pelo gerente 
executivo Felipe José Vidigal dos Santos. 
 
 
 

Maurício de Paula Soares Guimarães 
Presidente do Conselho 
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