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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 31/05/2019; 
2. Discussão da proposta e aprovação do Regimento do Comitê de 

Investimentos; 
3. Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e realizadas 

referentes a junho/19; 
4. Apresentação do Relatório de Gestão do FIM Exclusivo – JUN/19; 
5. Indicação, discussão e nomeação dos membros da Diretoria Executiva 

da OABPrev-PR para o mandato 2019/2022; 
6. Outros Assuntos. 

 
Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Mauro Ribeiro Borges, Jocelaine Moraes de Souza, Eduardo Henrique 
Lamers, Rafael Laynes Bassil, Regina Izabel Correia, José Luiz Taborda 
Rauen, Marcus Malinoski, 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, informou que os conselheiros Gleiton Gonçalves, Marco Antônio 
Lima de Castro e Marly Pereira Fagundes justificaram ausência por motivos 
profissionais e colocou em discussão a ata da reunião realizada em 31 de 
maio de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o gerente 
institucional Ricardo Albuquerque apresentou a proposta do Regimento do 
Comitê de Investimentos elaborado pela comissão nomeada pelo presidente 
do Conselho Deliberativo, contendo definições operacionais gerais, bem 
como a composição do comitê, periodicidade das reuniões e alçadas de 
competências. Após ampla discussão, várias sugestões e alterações 
apontadas pelos conselheiros, o Regimento do Comitê de Investimentos foi 
aprovado por unanimidade. O conselheiro José Luiz Rauen parabenizou a 
comissão pelo trabalho realizado. Em seguida o presidente Mauricio passou 
para a indicação, discussão e nomeação dos membros da Diretoria 
Executiva para o mandato 2019/2022, considerando que o mandado da atual 
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Diretoria Executiva se encerra oficialmente no dia 19/08/2019. Desta forma, o 
diretor presidente Wellington Silveira comunicou aos membros do Conselho 
que não pretende concorrer para um novo mandato e renunciará aos cargos 
que ocupa na Abrapp, Sindapp e Previpar, por razões estritamente 
profissionais. O conselheiro José Luiz Rauen propôs um voto de louvor e 
agradecimento, lembrando que o presidente Wellington Silveira foi eleito 
Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo, designado Diretor 
Administrativo e finalmente Diretor Presidente da OABPrev-PR. A proposta 
foi aceita por unanimidade em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo 
presidente Wellington em prol da Entidade. A seguir o presidente Maurício 
Guimarães sugeriu a indicação do advogado José Manuel Justo Silva, atual 
Diretor Administrativo e de Benefícios, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, a indicação do advogado e atual Conselheiro Deliberativo 
Suplente Rafael Laynes Bassil, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo 
e de Benefícios, a indicação do advogado Brasilio Vicente de Castro Neto 
para recondução no cargo de Diretor Financeiro e sugeriu que o cargo de 
Diretor Adjunto permaneça vago para preenchimento em deliberação futura. 
Dando prosseguimento, o presidente colocou em votação a indicação dos 
novos membros da diretoria executiva para o período de 20/08/2019 à 
19/08/2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o diretor 
presidente Wellington relatou a reunião com diretores da Mongeral Aegon 
realizada no  Rio de Janeiro, na qual foi explicado o motivo da transferência 
do superintendente da Sucursal Luiz Fernandes para Florianópolis, bem 
como as ações a serem desenvolvidas para a continuidade da operação 
OABPrev-PR, com o mesmo padrão de qualidade operacional e foi discutida 
a proposta apresentada pelo gerente Felipe Vidigal contemplando um novo 
modelo de remuneração dos corretores, visando um maior engajamento, o 
qual será analisado pela Mongeral e em breve apresentado à OABPrev-PR. 
Prosseguindo com a Reunião, o diretor financeiro Brasilio falou sobre sua 
designação como presidente da Comissão de Desenvolvimento das 
OABPrev’s, tendo já participado de uma reunião com dirigentes das 
entidades com o objetivo de esclarecer que a comissão terá entre sua 
principal função a de desenvolvimento das Entidades e não de fiscalização, 
para tanto solicitou que cada Entidade indicasse os membros para compor a 
Comissão. Em seguida o gerente executivo Felipe Vidigal apresentou a 
Execução Orçamentária, o número de adesões, reativações e resgates e na 
sequência apresentou o Relatório contendo o desempenho do FIM Exclusivo 
SulAmérica/OABPrev-PR. Por fim, o conselheiro Mauro Borges saudou o 
diretor Wellington pelo excelente trabalho realizado e disse que se sentiu 
seguro tendo ele a frente da diretoria executiva. Não havendo mais assuntos 
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a serem tratados, a reunião foi encerrada e a presente ata foi aprovada por 
todos conselheiros participantes. 
 
 
 

Maurício de Paula Soares Guimarães 
Presidente do Conselho 

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


