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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 

PAUTA: 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 26 de agosto de 2016; 
2. Julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n° 01/2015, em 

desfavor de Carlos Lopatiuk; 
3. 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, Marcus Malinoski, Jaiderson Rivarola, Daniel Montanha 
Teixeira, Andrey Salmazo Poubel, dos diretores Wellington Silveira, Brasílio 
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 e Regina lzabel por motivos profissionais e sugeriu a alteração da 
pauta, iniciando a reunião pelo item 2. Julgamento do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 001/2015, instaurado em desfavor de Carlos 
Lopatiuk e, concluída esta etapa, em seguida daria continuidade a pauta 
registrando em ata complementar. Colocada em votação, a sugestão foi 
aprovada por unanimidade. A seguir o presidente José Manuel informou que 
o Carlos Lopatiuk foi notificado da realização da presente sessão através de 
AR, com entrega confirmada no seu endereço que consta junto à OAB/PR. 
Dando continuidade, foi oportunizada a palavra ao representado, 
constatando-se a sua ausência. Feito isto, passou a palavra ao presidente 
da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, Conselheiro luri Ferrari 
Cocicov para leitura do relatório elaborado pela Comissão. Após foi 
oportunizada a manifestação dos Conselheiros presentes. Em seguida o 
relatório foi colocado em votação e foram colhidos os votos dos conselheiros 
Majoly Aline dos Anjos Hardy, Jaiderson Rivarola Pereira, Daniel H. S. 
Montanha Teixeira, Mauricio P. Soares Guimarães, luri Ferrari Cocicov e 
Andrey Salmazo Poubel, os quais por unanimidade aprovaram o relatório 
elaborado pela Comissão, ratificando "IN TOTUM", o Processo Administrativo 
Disciplinar n° 001/2015, para o fim de determinar o afastamento em definitivo 
do representado e a inabilitação para tomar posse e assumir o cargo de 
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Conselheiro do Conselho Administrativo da OABPrev/PR, ficando deliberado 
em decorrência, a posse como conselheiro titular do conselheiro suplente 
Carlos Alberto Costa Machado que obteve o número de votos subsequente 
do representado e a convocação do candidato(a) que ficou em 50  lugar para 
assumir a vaga de conselheiro suplente. Deliberou-se também pela remessa 
de cópia integral desse procedimento para a instituidora OAB Paraná para 
verificar a necessidade de instauração do procedimento ético disciplinar 
considerando a prática de declaração não verdadeira pelo representado 
quando de sua inscrição ao pleito eleitoral na OABPrev-PR. Foi definido 
também, que o representado será notificado com cópia da decisão do 
Conselho Deliberativo. Concluído o julgamento, 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. 

Jose'Manuel Justo Silva 
Presidente do Conselho 

Felipe J. Vidigal dos Santos 
Gerente Executivo 
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