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1. Apresentação do consultor da ADITUS Guilherme Benites; 	5-  curities  spoR4 
2. Deliberação sobre Processo Administrativo e Disciplinar; 
3. Indicação, discussão e nomeação dos membros da Diretoria Executiva 

da OABPrev-PR para o mandato 2016/2019; 
4. Execução Orçamentária das Receitas e Despesas referentes ao 1° 

trimestre 2016; 
5. Outros assuntos. 

Com a presença dos conselheiros José Manuel Justo Silva, Daniel Montanha 
Teixeira, luri Ferrari Cocicov, Andrey Salmazo Poubel, Maria Solange Pio 
Vieira, Maurício de Paula Soares Guimarães, Majoly Aline Hardy, Regina 
Izabel Correia, Carlos A. Costa Machado, Silvio Batista, Marcus Malinoski, da 
conselheira do Conselho Fiscal convidada Joanilda B. de Souza, dos 
diretores Wellington Silveira, Brasílio de Castro Neto, José Ricardo 
Albuquerque e do gerente executivo Felipe Vidigal, o presidente José Manuel 
abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o 
consultor Guilherme Benites, da ADITUS, que iniciou sua participação 
falando sobre os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia. 
Falou que a ruptura poderá desencadear um novo cenário econômico 
mundial, com consequências imprevisíveis, porém num primeiro momento 
resultando na queda da bolsa e aumento do dólar e apresentou o 
desempenho do FIO Exclusivo, que neste semestre foi afetado pela provisão 
do FIDC Silverado, realizada após a perda do Rating da S&P e pela 
desvalorização dos investimentos no exterior em função da acentuada queda 
do dólar. Por solicitação da diretoria executiva, a ADITUS vai encaminhar os 
parâmetros quantitativos e qualitativos para seleção de gestor para um Fl 
Multimercado Exclusivo que ficará sob o FIO Exclusivo. A conselheira Majoly 
perguntou qual será a estratégia do novo fundo. O gerente Felipe Vidigal 
explicou que a intenção é criar um veículo de investimentos que permita à 
administração, através de um gestor especialista, buscar as oportunidades 
de mercado, principalmente na aquisição de papeis de crédito e títulos 
públicos, no "time" necessário. Como o El vai ficar sob o FIO Exclusivo, o 
modelo de gestão com cota diária única será mantido. O gerente Felipe 
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Cri 	rça mentá ria do 1° trimestre de 2016, detalhando todas as despesas e 
(receitas ocorridas no período e passou a palavra ao presidente Wellington 
..para apresentar a Campanha TOP a ser desencadeada entre as Subseções. 
O presidente Wellington comentou que a semente desta etapa da Campanha 
TOP foi lançada no Colégio de Presidentes da OAB-PR, a partir da demanda 
dos presidentes por melhorias nas condições de atendimento das salas dos 
advogados. Nesta etapa, as Subseções serão divididas em três grupos, 
considerando o número de advogados inscritos e as três primeiras 
Subseções de cada grupo que apresentarem o maior percentual de adesões 
em relação aos advogados inscritos que ainda não participam da OABPrev-
PR, serão premiadas. Os primeiros lugares receberão através patrocínio dos 
nossos parceiros Mongeral Aegon e SulAmérica Investimentos, o valor de R$ 
15.000,00 para instalação ou reforma da sala de advogados. Os segundos e 
terceiros lugares receberão, respectivamente, R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00 
para compra de equipamentos para a Subseção. A campanha será realizada 
no período de julho/2016 à fevereiro/2017. A seguir o gerente Felipe 
comentou sobre o processo de alteração do Regulamento do PBPA que trata 

Vidigal e o diretor Brasília Castro participaram de uma reunião com os 
gestores da SulAmérica informando sobre esta decisão e discutindo medidas 
necessárias para buscar um melhor desempenho do FIO. Na sequência, o 
presidente José Manuel passou a palavra para o conselheiro luri Cocicov 
para apresentar o relatório do Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor do Carlos Lopatiuk e o Conselho deliberou por intimar o Carlos 
Lopatiuk para apresentar Razões Finais. A seguir, o presidente José Manuel 
passou para a indicação, discussão e nomeação dos membros da Diretoria 
Executiva da OABPrev-PR para o mandato 2016/2019. O presidente do 
Conselho Deliberativo sugeriu que a atual diretoria seja reconduzida, 
deixando vago o cargo de diretor adjunto para preenchimento após a eleição 
e indicação do terço de novos conselheiros que será realizada em outubro do 
corrente ano. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada por 
unanimidade e os diretores Wellington Silveira - diretor presidente, José 
Ricardo Cavalcanti de Albuquerque - diretor administrativo e de benefícios e 
Brasilio Vicente Castro Neto - diretor financeiro, foram nomeados para um 
mandato de três anos a partir de 20 de agosto de 2016. Em seguida o 
gerente Felipe leu o ofício da CAA/PR com a indicação como membros 
titulares do Conselho Deliberativo dos advogados Mauricio de Paula Soares 

uimarães para o mandato até abril/2018 e Regina lzabel Correia para o 
andato até outubro/2016, os quais tomaram posse no dia 18 de maio de 
016. Prosseguindo com a reunião, o gerente Felipe apresentou a Execução 
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do Resgate Parcial que está em análise para aprovação na PREVIC. Não 
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada lavrando-
se a presente ata que foi lida e aprovada pelos conselheiros e vai assinada 
pelo presidente José Manuel Justo Silva, pelo diretor presidente Wellington 
Silveira e pelo gerente executivo Felipe José Vidigal dos Santos. 

Jos 	anueH to Silva 
dente d Conselho 

Welling On' Silveira 
	 Felipe J. Vidigal dos Santos 

Diretor Presidente 
	 Gerente Executivo 
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