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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 27/03/2019; 
2. Discussão da minuta do Regimento do Comitê de Investimentos; 
3. Apresentação do ranking da PREVIC com o custeio administrativo 

dos Fundos de Pensão em 2018; 
4. Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e 

realizadas referentes a março/19; 
5. Apresentação do Relatório Anual/2019 e estratégias de marketing; 
6. Apresentação do Relatório de Gestão do FIM Exclusivo – MAR/19; 
7. Outros Assuntos. 

 
Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Rafael Laynes Bassil, Marcos Araújo Fernandes, Marco Antônio D. Castro, 
Jocelaine Moraes de Souza, Marly Aparecida Fagundes, Iuri Ferrari Cocicov, 
Bernardo Rucker, Mauro Ribeiro Borges, Regina Izabel Correia, Eduardo 
Lamers, dos diretores Wellington Silveira, Brasílio de Castro Neto, José 
Manuel 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 José Luiz Rauen, Marcus Malinoski e Gleiton Gonçalves em 
função de compromissos profissionais  e colocou em discussão a ata da 
última reunião, que foi aprovada por unanimidade, com abstenções dos 
conselheiros Mauro Borges e Bernardo Rucker que não estavam presentes. 
Em seguida o gerente institucional Ricardo Albuquerque apresentou o texto 
do Regimento do Comitê de Investimentos, contendo as observações feitas 
por alguns conselheiros. Também foram colhidas sugestões para adequação 
do texto e maior esclarecimento no que se refere a competência do mesmo. 
O presidente Mauricio sugeriu que os conselheiros Mauro Borges, Marcos 
Fernandes e Eduardo Lamers componham um grupo de estudos para 
análise do Regimento e que o gerente institucional Ricardo faça o suporte 
operacional. A sugestão foi acatada pelos demais membros do colegiado. Na 
sequência o gerente executivo Felipe Vidigal apresentou o Estudo de 
Despesas Administrativos das Entidades Fechadas elaborado pela PREVIC. 
A despesa média por participante/ano de todos os segmentos dos Fundos de 
Pensão é de R$ 1.465,00, dos Fundos Instituídos é de R$ 681,00 e da 
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OABPrev-PR é de R$ 154,00. Em seguida, o gerente Felipe Vidigal 
apresentou a Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e 
realizadas no período, destacando o nível de precisão dos principais itens 
considerados. A seguir apresentou as adesões, reativações e resgates do 
Plano de Benefícios desde 2006, constatando que já passaram pela 
Entidade durante o período, cerca de 20 mil participantes. O conselheiro 
Eduardo Lamers colocou como sugestão a criação de metas para o 
crescimento da Entidade. Após isto, o colaborador Marcos Jansson fez 
apresentação das ações de Comunicação e Marketing que a entidade está 
promovendo e as que estão previstas até o final do ano, com destaque para 
a criação do Mascote e os vídeos que estão sendo gravados pelos diretores, 
conselheiros e gerentes. Na sequência o diretor administrativo José Manuel 
Silva falou sobre a participação da OABPrev-PR no Colégio de Presidentes 
realizado em Toledo. Disse que o evento foi de grande valia para que 
houvesse uma maior aproximação entre a Entidade e os Instituidores, fato 
este que foi demonstrado através do excelente retorno vindo dos presidentes 
da OAB e CAA. Em seguida o gerente Felipe apresentou o Relatório de 
Investimentos com o desempenho do FIM Exclusivo. 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. 
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