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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 16/03/2018; 
2. Posse dos conselheiros eleitos pelos participantes e indicados pelos 

Instituidores para o Conselho Deliberativo, mandato 2018/2021; 
3. Apresentação do novo modelo de risco aprovado pela SUSEP para 

OABPrev-PR; 
4. Outros Assuntos. 

 
Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Carlos Alberto da Costa Machado, Marcos Araújo Fernandes, José Luiz 
Taborda Rauen, Marco Antônio D. Castro, Mauro Ribeiro Borges, Marcus 
Malinoski, Jaiderson Rivarola, Regina Izabel Correia, Marly Aparecida 
Fagundes, Iuri Ferrari Cocicov, Melissa Folmann, Maria Solange Pio Vieira, 
Bernardo Rucker, Jocelaine Moraes de Souza, dos diretores Wellington 
Silveira, Brasílio de Castro Neto, José Manuel J. Silva, do gerente 
institucional José Ricardo Albuquerque, do gerente executivo Felipe Vidigal, 
e do consultor da ADITUS Guilherme Benites, o presidente Maurício 
Guimarães abriu a reunião agradecendo a presença de todos, justificou a 
ausência dos conselheiros Rafael Laynes Bassil, Majoly Hardy, Gleiton 
Gonçalves e Daniel Montanha por motivos profissionais. A seguir colocou em 
votação a aprovação da ata da reunião do dia 16 de março de 2018, a qual 
foi aprovada por unanimidade. Iniciando a solenidade de posse dos novos 
conselheiros, o gerente executivo Felipe Vidigal leu o Edital de Homologação 
dos candidatos eleitos pelos participantes para o Conselho Deliberativo 
Melissa Folmann e Marly Aparecida Pereira Fagundes, como titulares e Iuri 
Ferrari Cocicov e Bernardo Rucker, como suplentes e leu os ofícios enviados 
pelos presidentes da OAB Paraná e Caixa de Assistência dos Advogados do 
Paraná com as indicações dos advogados Mauricio de Paula Soares 
Guimarães, como titular e Eduardo Lamers, como suplente indicados pela 
OAB-PR e Jaiderson Pereira Rivarola, como titular, e Regina Izabel Correia, 
como suplente indicados pela CAA/PR, todos para o mandato 2018/2021. A 
seguir leu o termo de posse e colheu a assinatura de todos os conselheiros. 
Simultaneamente tomaram posse como presidente do Conselho Deliberativo 
como presidente indicado pela OAB-PR Maurício de Paula Soares 
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Guimarães e como vice-presidente indicado pela CAA/PR Jaiderson Rivarola 
Pereira. Em seguida o conselheiro José Luiz Rauen saudou os novos 
conselheiros e deu um voto de satisfação ao conselho pelo resultado da 
eleição e pelas indicações. Disse que o trabalho deste colegiado é de 
altíssima relevância pelo fato de estarmos planejando o futuro de muitas 
pessoas e que isso denota a responsabilidade de todos. O presidente 
Mauricio afirmou que teremos um triênio de grandes dificuldades e comentou 
que a meta é ultrapassar o número de 200 adesões no mês em resposta ao 
lançamento da Adesão Online. Encerrada a solenidade de posse e 
prosseguindo com a reunião, o consultor da ADITUS Guilherme Benites, 
apresentou os principais fatores que estão influenciando os resultados a 
exemplo das medidas econômicas adotadas nos EUA, as consequências da 
manutenção da taxa de juros no Brasil e a greve dos caminhoneiros. Disse 
que maio está sendo um mês muito difícil e que é necessário ter calma e não 
fazer movimentos drásticos no que diz respeito a posição dos investimentos 
da OABPrev-PR e apresentou o cenário para os próximos meses incluindo o 
processo eleitoral. Em seguida o diretor presidente Wellington Silveira se 
apresentou aos novos conselheiros recém empossados e disse que os novos 
membros passam a ser importantes parceiros e agradeceu o interesse 
demonstrado por eles em participar da gestão da OABPrev-PR. Aproveitou 
para falar sobre a reunião organizada pela Abrapp em Florianópolis no mês 
de abril envolvendo as entidades fechadas de previdência complementar da 
região sul. O diretor comentou que a OABPrev-PR sempre está na 
vanguarda em relação às outras entidades e que isso pode ser comprovado 
nestes encontros. Relatou também a reunião com os dirigentes de todas as 
OABPrev’s do país ocorrida no mês de maio em São Paulo. Explicou que as 
iniciativas que são desenvolvidas pela OABPrev-PR foram apresentadas aos 
demais diretores para que possam ser difundidas. Na sequência o gerente 
executivo Felipe Vidigal disse que a adesão online ao plano está em fase de 
implantação e disse que a nova ferramenta de contratação é um salto para o 
futuro. O conselheiro Mauro Borges questionou como ficará a contratação da 
Parcela Adiciona de Risco. O gerente explicou que após a implantação do 
plano, os corretores entraram em contato com os advogados explicado e 
oferecendo o risco. Em relação ao novo modelo de risco, o gerente explicou 
que após 2 anos de analises chegou-se ao atual modelo, que é inédito no 
Brasil, pois apresenta taxa nivelada e prazo certo. Após isto o presidente 
Mauricio, em nome do conselho, agradeceu a colaboração e apoio dos 
conselheiros que estavam deixando a entidade devido ao término do 
mandato e para isso entregou uma placa de homenagem a cada um dos 
conselheiros. São eles: Carlos Alberto Costa Machado, Daniel Hajjar 



 

Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Paraná – OABPrev-PR 

 

Rua Candido Lopes, 146 – Centro – 5º andar – Curitiba-Pr – CEP 80020-060 
Fax: (41) 3252-6928 - Fone: (41) 3250-580 DDG: 0800-646-4455 (exceto região 041) 

E-mail: oabprev-pr@oabprev-pr.org.br  - Site: www.oabprev-pr.org.br 
 

Sagboni Montanha Teixeira, Majoly Aline dos Anjos Hardy e Maria Solange 
Marecki Pio Vieira. Após isto, o conselheiro José Luiz Rauen convidou a 
todos a participarem do Webinar sobre Governança para Fundos de Pensão 
que será transmitida pelo site da Mercer no dia 29 de maio. A conselheira 
recém empossa Melissa Folmann disse de sua felicidade de estar retornando 
à OABPrev-PR motivada pelo reconhecido trabalho que a Entidade vem 
realizando, cujo resultado já é referência no país. O também conselheiro 
empossado Bernardo Rucher agradeceu a receptividade dos membros do 
colegiado e destacou como uma boa notícia a informação repassada 
anteriormente sobre o Novo Modelo de Risco implantado pela OABPrev-PR. 
Aproveitando o ensejo, o conselheiro Iuri Cocicov, também empossado nesta 
reunião, agradeceu o incentivo do conselheiro Mauro Borges para que ele 
voltasse a integrar o Conselho Deliberativo. Por fim, a conselheira Jocelaine 
de Souza agradeceu a oportunidade de poder participar do evento que 
reuniu os fundos de pensão da região sul em Florianópolis, no qual a 
OABPrev-PR foi mais uma vez elogiada. Não havendo mais assuntos a 
serem tratados, a reunião foi encerrada.  
 
 
 
 
 

Maurício de Paula Soares Guimarães 
Presidente do Conselho 

  
 
          Wellington Silveira                      Felipe J. Vidigal dos Santos 
          Diretor Presidente                              Gerente Executivo 


