
CAI Prev 	Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de 

PARANA 	
Assistência dos Advogados do Paraná — OABPrev-PR 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 

PAUTA: 

1. Apresentação do Plano de Governança e Risco Operacional pela 
Consultoria DATA A; 

2. Deliberação sobre Processo Administrativo e Disciplinar; 
3. Referendo do Conselho Deliberativo à posse dos membros da Diretoria 

Executiva da OABPrev-PR nomeados para o mandato 2016/2019, 
realizada no dia 22/07/2016; 

4. Execução Orçamentária das Receitas e Despesas referentes ao 1° 
semestre 2016; 

5. Outros assuntos. 

Com a presença dos conselheiros José Manuel Justo Silva, luri Ferrari 
Cocicov, Maria Solange Pio Vieira, Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Majoly Aline Hardy, Regina lzabel Correia, Silvio Batista, dos diretores 
Wellington Silveira, Brasilio de Castro Neto e do gerente executivo Felipe 
Vidigal, o presidente José Manuel abriu a reunião agradecendo a presença 
de todos, justificou a ausência dos conselheiros Carlos Alberto Costa 
Machado, Daniel Montanha Teixeira e Jaiderson Rivarola por motivos 
profissionais e passou a palavra para a consultora de governança da Data A, 
Gisele Dal Bosco, fazer apresentação do Projeto de Governança da 
Entidade. Após uma breve introdução sobre o conceito de governança, a 
Gisele explicou que o trabalho que está sendo realizado para a OABPrev-PR 
está apoiado na Resolução CGPC N° 13 de 1 de outubro de 2004, que 
estabelece a governança para os fundos de pensão. Ela explicou cada etapa 
do projeto aos conselheiros e disse que neste momento o trabalho está na 
fase de diagnóstico. Comentou também sobre o mapeamento dos processos 
de cada área da Entidade, realizado com cada colaborador, para posterior 
elaboração de fluxos de trabalho com objetivo de mitigar ao máximo os 
riscos em cada ação. A Gisele destacou ainda que o projeto está divido em 3 
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projeto está divido em 3 categorias: 1 — Governança/ 2 — Operação / 3 — 
Riscos. Concluída a apresentação, o presidente José Manuel parabenizou a 
diretoria pela iniciativa de contratar o Projeto de Governança da Entidade, o 
que certamente irá melhorar a gestão do Fundo de Pensão. O conselheiro 
Mauricio Guimarães lembrou que a parceira entre a OABPrev-PR e a Data A 
vem desde a migração do IASAPAR para o atual modelo. Prosseguindo com 
a reunião, o gerente executivo Felipe Vidigal leu o Termo de Posse do diretor 
presidente Wellington Silveira, do diretor financeiro Brasilio Vicente de Castro 
Neto e do diretor administrativo e de benefícios José Ricardo Cavalcanti de 
Albuquerque, membros da Diretoria Executiva da OABPrev-PR nomeados 
para o mandato 2016/2019, realizada no dia 22/07/2016, o qual foi 
referendado pelo Conselho Deliberativo. O conselheiro Mauricio Guimarães 
encaminhou um voto de louvor a diretoria pelo empenho no comando 
administrativo da Entidade e sugeriu ao colegiado que seja estudado uma 
forma de remunerar os diretores quando estes estiverem ausentes de seus 
trabalhos no cumprimento de funções dedicadas a OABPrev-PR. O 
presidente do Conselho Deliberativo José Manuel disse que a sugestão do 
conselheiro será estudada e da mesma forma prestou seus agradecimentos 
aos diretores pelo ótimo trabalho que vem sendo realizado e disse ainda que 
o expressivo crescimento da OABPrev-PR nos últimos anos é fruto do 
comprometimento da Diretoria Executiva com o Fundo de Pensão. Na 
sequência, o gerente executivo Felipe Vidigal apresentou a Execução 
Orçamentária referente ao 10  semestre/16, demonstrando o equilíbrio entre 
receitas e despesas. A seguuir, o presidente Conselho Deliberativo José 
Manuel falou sobre o Processo Administrativo Disciplinar contra o advogado 
Carlos Lopatiuk, o qual foi notificado para se pronunciar, o que não ocorreu. 
Com  isso, entendemos que é necessária a nomeação de um dativo e propôs 
que seja marcado o julgamento para o dia 30 de setembro de 2016, realizado 
em uma seção extraordinária, objetivando o encerramento do processo. Em 
assuntos gerais, o diretor presidente Wellington Silveira informou aos 
conselheiros sobre o evento de comemoração aos 10 anos da OABPrev-PR, 
que será realizado no dia 21 de setembro na sede da OAB Paraná, para o 
qual foram convidados todos os participantes. Neste dia serão oferecidos 
alguns serviços de saúde aos convidados, além de coquetel e palestras. O 
presidente Wellington comentou sobre o processo de contratação de 
gestores para Fundo de Investimento Exclusivo, de renda fixa, que ficará 
dentro do nosso FIC Exclusivo, com o objetivo da Entidade aproveitar 
oportunidades de investimentos neste segmento que o mercado tem 
propiciado, o qual será submetido ao referendo do Conselho. Não havendo 
mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada lavrando-se a 
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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. 

/ 
José anuel Justo Silva 
Presidente do Conselho 
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