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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Apresentação dos diretores da OABPrev-PR nomeados pelo Conselho 
Deliberativo para o mandato 2019/2022. 

2. Outros Assuntos. 
 

Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Jocelaine Moraes de Souza, Eduardo Henrique Lamers, Regina Izabel 
Correia, Iuri Ferrari Cocicov, Marly Aparecida Fagundes Pereira, Bernardo 
Rucker, Marcos Araújo Fernandes, Marco Antonio Dias Lima de Castro, dos 
conselheiros do Conselho Fiscal Alexandre Barbur Neto, Raphael Bernardes 
Silveira, dos diretores José Manuel J. Silva, Rafael Laynes Bassil, do gerente 
institucional José Ricardo Albuquerque, do gerente executivo Felipe Vidigal, 
do ex-diretor presidente Wellington Silveira, do diretor tesoureiro do 
Conselho Federal da OAB, José Augusto Araújo de Noronha, da vice-
presidente da OAB Paraná Marilena Indira Winter, do presidente da CAA/PR 
Fabiano Baracat, dos representantes da OABPrev-RS Claudia Bueno e José 
Mendonça, dos representantes da Mongeral Aegon Eugênio Guerin e Ednei 
Cesar de Andrade, do representante da DATA A Tulnê Vieira e demais 
convidados, o presidente Maurício Guimarães iniciou a reunião de 
apresentação dos diretores que tomaram posse recentemente agradecendo 
a presença de todos. Em seguida passou a palavra ao gerente executivo 
Felipe Vidigal para leitura do Termo de Posse pelo diretor presidente José 
Manuel Justo Silva, pelo diretor administrativo e de benefícios Rafael Laynes 
Bassil e pelo diretor financeiro Brasilio Vicente de Castro Neto. Na sequência 
o novo diretor presidente recém empossado discursou e disse que a 
OABPrev-PR vem se consolidando ao longo dos anos, a exemplo do que já 
ocorre com nossos Instituidores, como uma Instituição de excelência em todo 
o país, sendo sempre mencionada como referência em todos os eventos que 
temos tido oportunidade de participar.  O presidente também falou da 
responsabilidade de dar sequência ao reconhecido trabalho realizado por 
seus antecessores, com a  continuidade das brilhantes gestões seguidas de 
êxito dos amigos Maurício Guimarães e Wellington Silveira, mas 
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principalmente, porque pesa sobre os dirigentes da OABPrev-PR a 
responsabilidade de administrar as contribuições e aporte feitos pelos mais 
de 16 mil advogados e seus familiares que são participantes de nosso plano 
e que em nós depositam toda a confiança e credibilidade para gerir suas 
suadas reservas, que hoje somam mais de R$ 420 milhões, com a 
perspectiva de que possam usufruir de um futuro tranquilo. Prosseguindo 
com a cerimônia, o ex-presidente Wellington Silveira tomou a palavra e disse 
que os ex-diretores não buscaram somente números, mas sim proporcionar 
a educação previdenciária aos advogados, elogiando o trabalho de educação 
financeira desenvolvido pelo gerente institucional José Ricardo, tornando-os 
conscientes sobre a importância de formar uma reserva para o futuro. Ele 
afirmou ter convicção de que o José Manuel e demais diretores darão 
prosseguimento a este trabalho. A vice-presidente da OAB Paraná Marilena 
Indira Winder saudou os novos diretores e relembrou a trajetória da 
Entidade, destacando alguns diferenciais da OABPrev-PR. Ela disse que 
ninguém poderia imaginar o porte que chegaríamos e o quanto isso 
representa para a segurança e tranquilidade dos advogados e suas famílias. 
Afirmou que hoje somos exemplo em todo o país e isso é reflexo de 
iniciativas como por exemplo a adesão online disponível no site da entidade, 
que facilita a contratação do plano. Diante disto, temos certeza que o 
próximo triênio será marcado por uma gestão de sucesso, com muitos 
números a serem comemorados. Na sequência o presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Paraná Fabiano Baracat manifestou seu 
apoio a nova diretoria conduzida pelo José Manuel, agradeceu e 
parabenizou os diretores que finalizam a gestão pelo excelente trabalho e 
pela dedicação realizados até agora e disse que estamos empenhados em 
dar todo apoio da CAA à OABPrev-PR. Em seguida o  diretor tesoureiro do 
Conselho Federal da OAB, José Augusto Araújo de Noronha, disse que há 
23 anos, quando assumiu junto com o Maurício Guimarães o Iasapar com a 
missão de fechá-lo, decidiram mantê-lo e transformá-lo em OABPrev-PR, 
conseguindo desta forma conduzi-la a este porto seguro que se encontra 
hoje, graças as bem sucedidas gestões que vem se seguindo.  Sob o 
aplauso dos presentes, e não havendo mais assuntos a serem tratados, a 
reunião foi encerrada e a presente ata vai assinada pelos presentes. 
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Maurício de Paula Soares Guimarães              Felipe José Vidigal dos Santos   
        Presidente do Conselho                                     Gerente Executivo 
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          Conselheira                                                         Conselheiro 
 
 
   Regina Izabel Correia                                              Iuri Ferrari Cocicov                                        
           Conselheira                                                           Conselheiro 
 
 
Marly Aparecida Fagundes Pereira                               Bernardo Rucker                       
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       Marcos Araújo Fernandes                          Marco Antonio D. L. de Castro 
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        José Manuel Justo Silva                                    Rafael Laynes Bassil 
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