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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 

PAUTA: 

1. Aprovação da ata complementar da reunião do dia 30/09/2016; 
2. Apresentação do consultor Guilherme Benites da ADITUS; 
3. Execução Orçamentária do 30  Trim/16; 
4. Processo de alteração do Estatuto e Regulamento; 
5. Outros assuntos. 

Com a presença dos conselheiros José Manuel Justo Silva, 
Maurício de Paula Soares Guimarães, Marcus Malinoski, Daniel Montanha 
Teixeira, Andrey Salmazo Poubel, Silvio Batista, dos diretores Wellington 
Silveira, Brasília de Castro Neto, José Ricardo Cavalcanti 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, Regina Izabel, Majoly Hardy, Maria Solange 
Pio e Melissa Folmann por motivos profissionais, Jaiderson Rivarola, 
presidente da Subseção de SJP, em função de reunião para tratar das 
ocupações nas escolas, luri Cocicov em função de doença da filha e 
perguntou aos conselheiros se todos receberam a ata da complementar do 
dia 30/09 e se haviam reparos a serem feitos. Não havendo considerações 
por parte dos conselheiros, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
passou a palavra para o consultor Guilherme Benites da ADITUS, que fez 
apresentação com analise do atual cenário econômico. Ele comentou sobre 
a situação do mercado, que vem apresentando pouca oscilação, porém com 
um diferencial nos meses de agosto e setembro, quando houve uma maior 
saída de investimento estrangeiro, se comparado aos outros meses. Disse 
que o mercado está bastante tranquilo com o atual governo e mostrando-se 
animado com a próxima fase, quando poderá ocorrer uma melhora dos 
fundamentos econômicos. Em relação a carteira de investimentos da 
OABPrev-PR, o consultor apresentou o desempenho no mês, projetando 
uma rentabilidade próxima a 1,40%, principalmente em função dos 
resultados da renda variável e dos fundos multimercados. O gerente 
executivo Felipe Vidigal comentou sobre o processo de seleção de gestores 
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para dois Fundos de Investimentos Multimercado Exclusivos que ficarão sob 
o FIO Exclusivo, com o objetivo de buscarmos através de uma gestão mais 
focada nas oportunidades de mercado, um melhor desempenho na renda 
fixa. O consultor Guilherme Benites comentou que a ADITUS fez a pré-
seleção dos gestores, classificando-os de acordo com critérios qualitativos e 
quantitativos, sendo que um dos fundos será selecionado entre os bancos e 
o outro, entre os gestores independentes Após isto, o gerente Felipe Vidigal 
apresentou a Execução Orçamentária e destacou a questão do grande 
número de resgates que vem ocorrendo. Porém, de acordo com o gerente, 
com a aproximação do fim do ano, historicamente há o aumento no número 
de aportes e de portabilidades e que isto poderá compensar o valor dos 
resgates. A seguir, o gerente Felipe passou para o item da pauta que trata do 
processo de alteração do Estatuto e Regulamento. Comentou que no caso 
do Regulamento, já foram atendidas duas exigências da PREVIC e acredita 
que o processo deva ser aprovado em novembro, permitindo a adoção do 
resgate parcial, o que poderá reduzir o volume de resgates totais. Quanto ao 
Estatuto, a Entidade recebeu a segunda exigência e considerando que houve 
alteração no conteúdo, está submetendo à aprovação do Conselho e em 
seguida será encaminhado para anuência dos Instituidores e conhecimento 
dos participantes. Os artigos contemplados foram o 2°, 8°, 29° e 45°. O 
gerente Felipe comentou que no art. 8° foi mantida a possibilidade da 
participação dos empregados da OABPrev-PR no PBPA, no art. 29° § 1° foi 
considerado para fins de perda do mandato por ausência sem justificativa em 
reuniões, além dos conselheiros, o presidente e o vice-presidente do 
Conselho, no art.45° inciso I foi definido que a gestão dos membros do 
Conselho Deliberativo será concluída nos meses de outubro e abril do ano 
de encerramento do mandato, permitida recondução, no art. 45° inciso II foi 
definido que a gestão dos membros da Diretoria Executiva será concluída no 
mês de agosto do ano de encerramento do mandato e no art 45° inciso III foi 
definido que a gestão dos membros do Conselho Fiscal será concluída no 
mês de outubro do ano de encerramento do mandato, permitida recondução. 
O conselheiro Daniel Montanha Teixeira sugeriu que o critério de apenas 
uma recondução para os Conselhos seja mantido. O presidente José Manuel 
acatou e colocou em votação a sugestão do conselheiro e o único voto 
favorável, foi do próprio conselheiro Daniel Montanha Teixeira. A seguir 
colocou em votação as demais alterações, as quais foram aprovadas por 
unanimidade, com a redação a seguir: 
1\rt. 2' A OAE3Prev-PR tem por objetivo executar e administrar planos de 
beneficies de natureza previdenciária, constituídos por Instituidores, 
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mediante contribuição de Participantes, de Empregadores ou de ambos, 
de acordo com os regulamentos e com as leis aplicáveis; 
Art. 8° São Participantes, desde que devidamente inscritos no plano de 
benefícios administrado pela OABPrev-PR e observadas as condições 
estabelecidas nos regulamentos e atos complementares: 

— Advogados com inscrição principal ou supiernentar na OAB-PR, 
seus cônjuges, companheiros e dependentes ec,anornicos; 

— Os empregados, membros e associados dos Instituidores e 
empregados da OABPrev-PR. 
Art. 29° Na ausência justif cada de quaisquer dos membros do 
Conselho Deliberativo, estes serão substituídos pelos seus respectivos 
suplentes. 
§ 1' A ausência lfljuStificada de qualquer membro 
Deliberativo por 02 (duas) reuniões, seguidas 01 alternadas, acarreei 
a este a perda do mandato do conselheiro e a automática assunção do 
respectivo conselheiro suplente, até seu términc. 
Art. 45° O mandato dos membros dos órgãos de administração, 
controle interno e de fiscalização e assessoramento da Entidade dar-se-

mediante assinatura dos Termos de Posse, que indicará a data de 
i:fl CjO e término do mandato, de acordo com os prazos de duração 
stabelecidos abaixo: 

I — Conselho Deliberativo: 03 (três) anos, contados da posse por eleição ou 
indicação, concíuída a gestão nos meses de outubro e abril do ano de 
encerramento do mandato, sendo permitida recondução; 
II — Diretoria Executiva: 03 (três) anos, contados da posse, concluída a 

t-ío mês de a. o 	ano de encerramento do mandato, sendo 
permitida recondução; 
III — Conselho Fiscal: 03 (três) anos, contados da posse por eleição ou 
indicação, concluída a gestão no mês de outubro do ano de 
encerramento do mandato, sendo permitida recondução; 
Em assuntos gerais, o presidente José Manuel comentou sobre sua 
participação no Congresso do Novo CPC realizado em Curitiba entre os dias 
24 e 27, onde pode falar sobre a eleição para os novos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da OABPrev-PR a ser realizada entre os dias 
26 e 28/10. O presidente registrou a carta de agradecimento enviada pelo 
vice-presidente da OAB Paraná, Airton Martins Molina, em resposta ao 
patrocínio concedido pela OABPrev-PR para o Congresso do Novo CPC. O 
conselheiro Mauricio Guimarães falou sobre sua participação no Colégio de 
Presidentes realizado em Pato Branco, no qual fez uma apresentação com 
números da OABPrev-PR e comentou sobre a disposição do conselheiro 
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Jaiderson Rivarola em realizar um trabalho junto aos demais presidentes das 
Subseções sobre a Campanha que a Entidade está promovendo e informou 
sobre o painel de previdência complementar que acontecerá em um evento a 
ser realizado pela Comissão de Direito Previdenciário para encerramento das 
atividades do ano de 2016, para o qual a OABPrev-PR foi convidada. Não 
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, lavrando-
se a presente ata que vai assinada pelo presidente José Manuel Justo Silva, 
pelo diretor presidente Wellington Silveira e pelo gerente executivo Felipe 
José Vidigal dos Santos. 

José Manuel Ju o Silva 
Presidente do Conselho 

Welç Silveira 
Diret Presidente 

Felipe J. Vidigal dos Santos 
Gerente Executivo 
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