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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 31/07/2018; 
2. Execução Orçamentária das Receitas e Despesas referentes a 

agosto/18; 
3. Apresentação do desempenho do FIM Exclusivo SulAmérica 

OABPrev-PR; 
4. Ações de Comunicação e Marketing; 
5. Outros Assuntos. 
 

Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Mauro Ribeiro Borges, Marly Aparecida Fagundes, Iuri Ferrari Cocicov, 
Bernardo Rucker, Jocelaine Moraes de Souza, Eduardo Henrique Lamers, 
Rafael Laynes Bassil, Regina Izabel Correia, José Luiz Taborda Rauen, 
Marcus Malinoski, do conselheiro do Conselho Fiscal Alexandre João Barbur 
Neto, dos diretores Wellington Silveira, José Manuel J. Silva, do gerente 
institucional José Ricardo Albuquerque, do gerente executivo Felipe Vidigal e 
do superintendente da Sucursal de Curitiba da Mongeral Aegon Luiz 
Fernandes da Silva, o presidente Maurício Guimarães abriu a reunião 
agradecendo a presença de todos, justificou a ausência dos conselheiros 
Gleiton Gonçalves, Marco Antônio Dias Castro, Marcos Fernandes e 
Jaiderson Rivarolla por motivos profissionais e colocou em discussão a 
aprovação da ata da última reunião. Por não haver reparos e alterações, a 
ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou a palavra para o Luiz 
Fernandes, que apresentou o desempenho dos corretores da Mongeral 
Aegon durante o ano. Ele falou sobre o trabalho dos corretores e algumas 
dificuldades, entre elas a questão da liberação da lista pela OAB com dados 
de contato dos advogados, e que o não acesso a essas informações dificulta 
as vendas. O presidente Mauricio comentou a matéria sobre os consultores 
que será publicada na edição de outubro da Revista da Ordem, com 
destaque para o valioso trabalho da equipe comercial. Na sequencia o 
colaborar Marcos Jansson apresentou as principais ações de Comunicação e 
Marketing que estão sendo desenvolvidas pela Entidade, entre elas a criação 
de um Mascote, que terá o objetivo proporcionar maior aproximação e 
identificação com os participantes. Também detalhou as campanhas de 
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adesão que estão em andamento e também as que serão promovidas até o 
final do ano, a exemplo da campanha do Dia das Crianças e a ação 
promocional de Final de Ano, todas incentivando a contratação de planos e a 
realização de aportes com o intuito de maximizar o incentivo fiscal do IR. O 
colaborador também falou sobre a realização de pesquisa de satisfação com 
os participantes, que será enviada no início do próximo ano. Prosseguindo 
com a reunião, o gerente Felipe Vidigal falou sobre o desligamento da 
colaboradora Jaqueline Penhabel e que para a vaga disponível já está sendo 
contratada uma nova funcionária. O gerente então apresentou a Execução 
Orçamentária, destacando o equilíbrio entre receitas e despesas. Informou 
aos conselheiros quanto ao número de adesões, reativações e resgates até 
a presente data. Após isto, o gerente Felipe apresentou o desempenho do 
Fundo de Investimentos da OABPrev-PR. Lembrou sobre a decisão da 
diretoria já no início do ano sobre a mudança da carteira de FIC para FIM em 
resposta a volatilidade do mercado. De acordo com ele, o desempenho dos 
investimentos está dentro da média do segmento. Em assuntos gerais o 
conselheiro José Luiz Rauen informou ao colegiado que no próximo dia 01 
de outubro tomará posse a primeira diretoria da Curitiba Prev e lembrou que 
2/3 dos diretores fazem parte do Conselho Deliberativo da OABPrev-PR. O 
conselheiro Mauro Borges parabenizou o Rauen pela nova Entidade 
resalvando que é um grande desafio, mas também uma importante conquista 
a presença da Curitiba Prev dentro do segmento e manifestou sua satisfação 
por ter participado da criação da nova Entidade. Na sequência, o diretor 
presidente Wellington Silveira pediu para os conselheiros que estão 
participando do curso “Exercício da Função de Conselheiro”, oferecido pela 
Previpar em parceria com a UniAbrapp, relatarem com estão sendo as aulas. 
A conselheira Marly Fagundes também elogiou o corpo docente e disse que 
todo conselheiro deveria participar do curso. 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 


