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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 28/11/18; 
2. Execução Orçamentária das Receitas e Despesas referentes a 

dezembro/18; 
3. Desempenho do processo de migração e propostas cadastradas 

novo modelo de risco; 
4. Apresentação do Relatório de Gestão do FIM Exclusivo – JAN/19; 
5. Apresentação da gestora do FIM Exclusivo SulAmérica OABPrev-

PR Beatriz Neves; 
6. Outros Assuntos. 

 
Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Mauro Ribeiro Borges, Eduardo Henrique Lamers, Rafael Laynes Bassil, 
Regina Izabel Correia, José Luiz Taborda Rauen, Gleiton G. Souza, Iuri 
Ferrari Cocicov, dos diretores Wellington Silveira, José Manuel J. Silva, 
Brasilio V. de Castro Neto, do gerente institucional José Ricardo 
Albuquerque, do gerente executivo Felipe Vidigal, o presidente Maurício 
Guimarães iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a 
ausência dos conselheiros Marcus Malinoski, Jocelaine Moraes de Souza, 
Marcos Fernades, Marco Antonio D. Lima Castro e Marly Aparecida 
Fagundes e colocou em discussão a aprovação da ata da reunião realizada 
em 28 de novembro de 2018. Não havendo reparos e alterações, a ata foi 
aprovada por unanimidade. O conselheiro José Luiz Rauen questionou sobre 
o envio da nota de repúdio ao Governo do Estado referente a exoneração do 
conselheiro Mauro Borges que havia sido aprovada por unanimidade pelos 
conselheiros na última reunião. O diretor presidente Wellington Silveira 
explicou que a nota não foi enviada pelo fato de que a Entidade buscou o 
endosso da OAB sobre o assunto, porém sem êxito. Por este motivo não 
houve tempo hábil para encaminhar o documento. O conselheiro José Luiz 
Rauen manifestou seu repúdio pelo não cumprimento da deliberação. O 
presidente Mauricio Guimarães perguntou aos demais conselheiros se ainda  
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era necessário enviar a nota. A maioria dos membros conclui não ser mais 
necessário o encaminhamento do mesmo. Prosseguindo com a reunião, o 
gerente executivo Felipe Vidigal apresentou a Execução Orçamentária 
referente ao exercício de 2018. Falou sobre o baixo custo administrativo, 
uma vez que vários serviços são terceirizados e também a despesa com 
pessoal que é menor em comparação a outras entidades. O gerente disse 
ainda que a margem de segurança da Entidade é o nosso Fundo 
Administrativo, que possui patrimônio para suprir as necessidades da 
Entidade por um ano e ainda temos o saldo da conta ex-integrantes do 
IASAPAR que poderá ser brevemente revertida para o Fundo Administrativo. 
O presidente Mauricio sugeriu que seja feito contato com os participantes do 
IASAPAR que ainda possuem fundo e que não migraram para a OABPrev-
PR. O gerente Felipe também apresentou o quadro de adesões, reativações 
e resgates e também o desempenho do novo modelo de risco. Em seguida o 
gerente institucional José Ricardo Albuquerque falou sobre o curso “Criando 
Riqueza” que ele irá ministrar em 23 cidades neste ano. Destacou também o 
trabalho de divulgação que está sendo realizado na tentativa de chamar 
atenção dos advogados para o plano de previdência. O conselheiro Eduardo 
Lamers sugeriu a reforma do Regulamento do plano atual, a fim de tornar 
mais flexível aos participantes e ao grupo familiar. Na sequência, a gestora 
de fundos de fundos da SulAmérica Investimentos, Beatriz Marzullo Neves e 
o Gerente comercial Vinicius Bueno Lima fizeram uma apresentação com um 
breve histórico da empresa e através de uma apresentação estruturada 
descreveram o processo de seleção de ativos e produtos, bem como o 
processo de due-diligence de Gestores e Asset’s. Os conselheiros pediram 
que os gestores participem e auxiliem no processo de obtenção do selo de 
autorregulação da Abrapp pela OABPrev-PR. Em assuntos gerais, o 
presidente Mauricio comunicou a todos sobre a designação do gerente 
executivo Felipe Vidigal para o cargo de diretor presidente da Paraná 
Previdência. Disse que é motivo de grande orgulho para todos e desejou 
sucesso na condução da entidade. Por sua vez, o gerente expressou seu 
agradecimento e reafirmou seu compromisso com a OABPrev-PR, mesmo 
estando à frente da nova função. Com isso, os conselheiros manifestaram 
voto de regozijo pela designação do gerente Felipe. Não havendo mais 
assuntos, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada 
pelo presidente do Conselho Deliberativo, pelo diretor presidente e pelo 
gerente executivo.  
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Maurício de Paula Soares Guimarães 
Presidente do Conselho 

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


