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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020, POR VÍDEO 
CONFERÊNCIA. 
 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 23/04/202 
2. Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e 

realizadas referentes a março/20; 
3. Apresentação do Relatório Anual/2019 e estratégias de marketing; 
4. Apresentação do Relatório de Gestão do FIM Exclusivo – MAI/20; 
5. Monitoramento de Investimentos da PREVIC; 
6. Outros Assuntos. 
 

Com a presença dos conselheiros Eduardo Henrique Lamers, José Luiz 
Costa Taborda Rauen, Regina Izabel Correia, Elenice Hass de Oliveira 
Pedroza, Marcus Malinoski, Jocelaine Moraes de Souza, Marcos Araújo 
Fernandes, Roger Oliveira Lopes, Daniel Montanha Teixeira, Leonardo 
Ziccarelli Rodrigues, Iuri Ferrari Cocicov, dos diretores José Manuel Justo 
Silva, Rafael Laynes Bassil e Brasilio Vicente de Castro Neto, dos gerentes 
Felipe Vidigal e José Ricardo Albuquerque, o presidente do Conselho 
Deliberativo Mauricio Guimarães agradeceu a presença de todos e iniciou a 
reunião justificando a ausência dos conselheiros Bernardo Rucker e Marly 
Aparecida Fagundes que não conseguiram participar por problemas técnicos 
e de acesso à internet. A seguir, o presidente passou a palavra para o 
gerente executivo Felipe Vidigal apresentou o Ofício encaminhado pela 
Força Tarefa da PREVIC sobre o Monitoramento dos Investimentos, com 
questionamentos sobre o modelo de gestão através um único Fundo de 
Investimentos Exclusivo adotado pela OABPrev-PR e a correlação entre o 
Regulamento do Fundo e a Política de Investimentos do Plano de Benefícios. 
O gerente Felipe Vidigal esclareceu aos Conselheiros que solicitou à 
SulAmérica Investimentos e a Consultoria ADITUS a apresentação de todos 
procedimentos de seleção de gestores, de ativos, de avaliação, de 
enquadramento e acompanhamento dos investimentos da Entidade e 
encaminhou Ofício à PREVIC, suportado por documentos e modelos de 
relatórios, respondendo todos questionamentos, bem como apresentando os 
argumentos que embasaram o modelo de gestão adotado pela Entidade  
desde sua criação. Após os devidos esclarecimentos, apresentou o e-mail 
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recebido do Auditor Fiscal responsável pela auditoria, informando que “as 
informações encaminhadas atenderam a solicitação. A ocorrência foi 
encerrada no âmbito do monitoramento do GTM. Permanece apenas, 
com vistas ao aprimoramento dos controles realizados pela 
Entidade, RECOMENDAÇÃO no sentido de se estabelecer uma maior 
correlação entre o Regulamento do SULAMÉRICA OABPREV-PR FUNDO 
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO e a Política de 
Investimentos do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA”. 
Em seguida passou a palavra à Superintendente de Fundos da Sulamérica 
Investimentos Maria Augusta Mosca, que fez suas considerações sobre o 
assunto. Ela detalhou os processos de tomada de decisão e procedimentos 
para a seleção de ativos que compõem a carteira do FIM que embasaram a 
resposta à PREVIC e informou que já estão procedendo as alterações no 
Regulamento do FIM para atender recomendação da Auditoria. Esclareceu 
que o FIM é um veículo consolidador de todos os investimentos, inclusive 
com um elevado grau de diversificação de gestores e produtos. O presidente 
Mauricio agradeceu a presença da Maria Augusta pelas explicações. Em 
seguida colocou em discussão a aprovação da ata da reunião realizada no 
dia 23 de abril de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade. O presidente 
relatou o andamento da operação de empréstimos aos participantes, cujo 
processo foi enviado à PREVIC para consulta, o qual ainda não obteve 
retorno por parte do órgão regulador. Sobre o Comitê de Investimentos, o 
gerente Felipe Vidigal comentou que ele já deu entrada no seu processo de 
certificação para poder compor o grupo. Foi também relatado aos 
conselheiros os possíveis outros integrantes do comitê. Em relação a 
reforma do Regulamento da OABPrev-PR, o gerente institucional, José 
Ricardo Albuquerque, informou que foi concluído o boneco do novo 
documento, e que o mesmo será encaminhado aos conselheiros com o 
quadro comparativo, apontando as alterações propostas. O objetivo é que os 
conselheiros analisem e enviem sugestões e apontamentos. Para tanto, foi 
sugerida reunião extraordinária para tratar do tema no dia 20 de julho. Em 
seguida o gerente Felipe apresentou a execução orçamentária e números 
referentes as adesões, reativações e resgates. Apresentou também as ações 
de comunicação e marketing que foram realizadas em resposta a crise 
gerada pelo COVID 19 no qual foram enfatizadas a importância da 
permanência ao plano, pontos relacionados a rentabilidade do fundo de 
investimentos da entidade e a resposta dada pelos gestores da OABPrev-
PR. Por fim, os conselheiros expressaram um voto de solidariedade ao ex-
diretor presidente Wellington Silveira, que rapidamente participou da reunião 
e compartilhou com todos a situação vivida por seu filho em relação a um 
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problema de saúde. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião 
foi encerrada. 

 
 
Maurício de Paula Soares Guimarães                   José Manuel Justo Silva 
           Presidente do Conselho                                   Diretor Presidente 
 
 
 
      Brasílio Vicente de Castro Neto                         Rafael Laynes Bassil 
                  Diretor Financeiro                                  Diretor Administrativo 
                                                                                  

 
 

         Marcos Araújo Fernandes                       Jocelaine Moraes de Souza                                    
                    Conselheiro                                               Conselheira 
 
  
               Iuri Ferrari Cocicov                         José Luiz CostaTaborda Rauen                              
                   Conselheiro                                                 Conselheiro                                                       
 
                   
 
  Elenice Hass de Oliveira Pedroza                             Marcus Malinoski 
                   Conselheira                                                   Conselheiro 
 
 
 
     Leonardo Ziccarelli Rodrigues            Daniel Hajjar S. Montanha Teixeira                 
                    Conselheiro                                           Conselheiro 
 
 
 
             Roger Oliveira Lopes                               Regina Izabel Correia 
                    Conselheiro                                               Conselheira 
                                          
                                                                         
        Felipe J. Vidigal dos Santos                    José Ricardo C. Albuquerque          
               Gerente Executivo                                   Gerente Institucional                                                          
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