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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NA SEDE DA OAB-PR

PAUTA:

1. Apresentação da SulAmérica Investimentos, gestora do Fundo de
Investimentos Exclusivo da OABPrev-PR;

2. Discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, conforme

Relatório da BDO RCS - Auditores Independentes e Parecer do
Conselho Fiscal da OABPrev-PR;

3. Apresentação da Demonstração Atuarial - DA referente ao exercício
de 2011 e do Parecer Atuarial elaborado pela DATA A, assessoria

atuarial contratada pela Entidade;
4. Apresentação da proposta de alteração do Estatuto e Regulamento do

PBPA;

5. Apresentação do Regimento Interno;
6. Outros Assuntos.

Com a presença dos conselheiros Aramis de Souza Silveira, Carlos Alberto
Costa Machado, Carlos Alberto Grolli, Regis Marcelino Castamann, Daniel
Montanha Teixeira, Jocelaine Moraes de Souza, Jaiderson Rivarola, Nataniel
Ricci, Carlos Lopatiuk, Regina Izabel Correia, luri Ferrari Cocicov, Eduardo
Ventura Medeiros e José Manuel Justo Silva, dos conselheiros do Conselho
Fiscal José Ricardo Cavalcante Albuquerque e Rafael Laynes Bassil, dos
diretores Maurício de Paula Soares Guimarães, Wellington Silveira e Brasílio
Vicente de Castro Neto e do gerente Felipe Vidigal, iniciou-se a reunião. O
presidente Aramis submeteu a ata da reunião do dia 27 de janeiro aos
conselheiros que participaram da referida reunião, indagando se havia
alguma alteração. Como não houve manifestação, encaminhou a votação
sendo a ata aprovada por unanimidade. A seguir leu a pauta da reunião e
passou a palavra ao gerente Felipe para apresentar as lâminas do Fundei^-n
Exclusivo preparadas pela Maria Augusta Mosca, gestora da SulAmérica
Investimentos, que não pode comparecer por motivo de acidente. OgerenJ^Ky^
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Felipe apresentou a carteira, data base 21/03/12, com todos os Fundos de
Investimentos e respectivos percentuais de alocação, distribuídos nos
Segmentos Estruturado, Renda Fixa e Renda Variável, bem como a
rentabilidade individual de cada fundo e de cada segmento no mês, no ano,
em 12 meses, em 24 meses e em 36 meses. Comentou o desempenho
obtido, especialmente em 2012, em função da manutenção das posições em
renda variável que, no médio e longo prazo, possuem boas perspectivas
frente ao cenário econômico do Brasil. O conselheiro Lopatiuk perguntou o
grau de risco da carteira e o gerente Felipe informou que possuímos 14% em
fundos de ações, que apresentam maior volatilidade e 6% em fundos do
segmento estruturado, os demais são fundos multimercados conservadores
e renda fixa enquadrados na Resolução 3792, o que expõe a carteira a um
nível de risco compatível a rentabilidade auferida. Em seguida o diretor
administrativo Wellington sugeriu que os presentes se apresentassem, tendo
em vista a posse dos novos membros no Conselho. Ato contínuo, todos
conselheiros, diretores e colaboradores se apresentaram. O gerente Felipe
aproveitou a oportunidade para comunicar a saída da colaboradora Giselle,
que após 5 anos de serviços prestados à Entidade, com dedicação e
competência, solicitou demissão em função de mudança de cidade
decorrente de oportunidade de emprego de seu esposo, o que certamente
muita falta fará à OABPrev-PR. A colaboradora Giselle agradeceu o apoio
que recebeu da diretoria, conselheiros e gerencia, colocando-se a disposição
em Arapongas-PR. A seguir o presidente Aramis encaminhou a discussão
das Demonstrações Contábeis da Entidade, perguntando se todos
receberam os documentos. O conselheiro Lopatiuk afirmou que não recebeu
o Relatório da Auditoria e o Parecer do Conselho Fiscal. O gerente Felipe
informou que os referidos documentos estão na apresentação das contas,
repassou cópias ao conselheiro Lopatiuk e iniciou a apresentação do
Balanço Patrimonial e os Demonstrativos Contábeis. O conselheiro Lopatiuk
afirmou que é necessário mais tempo por parte do Conselho deliberativo
para aprovar as contas, pois ao analisar os documentos enviados encontrou
divergências nas somas de alguns itens do Balanço. O gerente Felipe
explicou que de acordo com as regras estabelecidas pela PREVIC os valores
devem ser expressos em R$ 1 mil, o que gera eventualmente alguma
distorção em função de arredondamentos, entretanto no detalhamento das
Notas Explicativas e nos Demonstrativos, os números são grafados sem
arrendondamentos. O conselheiro Lopatiuk levantou que no item Benefícios
a Conceder do Exercício Anterior, o valor de R$ 45.424 está errado, poi^
este valor é o total do item Provisões e o valor de R$ 458 do iterji{
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