
 

Certidão de Inteiro Teor 1 

ATA DA 272ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR 2 

REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020.  3 

Ata da 272ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de En-4 

fermagem do Paraná, realizada aos três dias do mês de novembro de 2020, 5 

com início às 10 horas e 15 minutos, na sede da Autarquia, na Rua Professor 6 

João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná e via remota por 7 

meio de vídeo conferência. I) ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM, 8 

confirmada a presença dos (as) Conselheiros (as) Efetivos (as) SIMONE APA-9 

RECIDA PERUZZO – Presidente, VERA RITA DA MAIA – Secretária, MAR-10 

CIO ROBERTO PAES, MARIA CRISTINA PAGANINI, ALESSANDRA SEKS-11 

CINSKI, EZIQUIEL PELAQUINE, MARTA BARBOSA DA SILVA, e Conselhei-12 

ras suplentes JANYNE DAYANE RIBAS, KÁTIA MARA KRELING VEZOZZO, 13 

RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, 14 

ODETE MIRANDA MONTEIRO e ALESSANDRA FERLA MARTINS.  Justifi-15 

cada ausência da conselheira SIDNÉIA CORRÊA HESS.  Participaram como 16 

ouvintes sem direito a voz e voto as conselheiras TEREZA KINDRA, ROSELI 17 

DE JESUS DOS SANTOS e CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE. Re-18 

gistra-se a presença da Drª Clarice Zendron Dias Tanaka – Procuradora-Geral, 19 

Lenita Antonia Vaz – Controladora-Geral, Maurício do Nascimento Bernardo – 20 

Diretor Executivo, Quitéria Otília Neves Brevilheri – Assessora de Comunica-21 

ção, Paola Milani dos Santos – Secretária Executiva, Felipe Ercole Saraiva – 22 

Coordenador de Tecnologia da Informação. II) PAUTA: Alegações da procura-23 

dora da Chapa 2, durante a 271ª REP do dia 29/10/2020. Presidente deu início 24 

a reunião informando que a REP tem por objeto a análise, deliberação e enca-25 

minhamentos do Plenário quanto aos fatos e ocorrências de manifestações 26 

geradas durante a 271ª Reunião Extraordinária de Plenário, quando do julga-27 

mento do Pedido de Providências formulado pela Chapa 2. Informa quanto aos 28 

dois recursos tramitando referente aos Processos Administrativos 101/2020 e 29 

106/2020, que serão devidamente encaminhados ao Cofen, para julgamento 30 

em segunda instância recursal e que serão julgados após as eleições, por de-31 

terminação do Cofen, em razão dos prazos. A Presidente passa a palavra a 32 

Procuradora Geral que apresenta os fatos ocorridos durante a 271ª REP de 33 

julgamento consignados na referida Ata. A pedido da Dra Myrtes dos Santos, 34 

o seu pronunciamento foi registrado da seguinte forma: “Com a palavra a Drª 35 

Myrtes informa que falará sobre documentos que constam no processo na or-36 

dem cronológica dos fatos no dia o dia 8 de julho a presidente deu início ao 37 

processo eleitoral com Despacho a questão quando do início do processo não 38 

contava assinatura esse é o mesmo documento encaminhado ao GTAE no dia 39 

17 de setembro quando foi publicado o edital nº 2. A questão é que quando 40 

apontado esse equívoco de esquecimento da assinatura a presidente pediu 41 

escusas e solicitou horário para assinatura dos documentos. A representante 42 

questiona caso ela esquecesse de assinar uma petição se seria convidada a 43 

providenciar tal assinatura. Assinado após o dia 7 de outubro. Outro ponto le-44 

vantado é sobre o relatório processual antes da publicação do edital 2 não 45 

estar assinado e o documento também foi encaminhado ao GTAE. A questão 46 



 

é que também foi assinado no dia 07 de outubro. Apresenta também o pro-47 

blema das certidões, a presidente informou, em ofício, que estavam disponí-48 

veis no site desde o dia 30 e juntou certidões do Coren. No pedido de provi-49 

dência foi feita a juntada das certidões que foram passadas aos representantes 50 

e informa que elas têm conteúdo completamente diverso tanto que uma das 51 

candidatas pela certidão que foi fornecida a chapa teria carteira vencida e uma 52 

das inscrições inativas e a outra responderia a dois processos éticos um com 53 

o trânsito em julgado e outro tramitando, o que ocasionaria inelegibilidade. 54 

Pauta ainda que infrações penais, tipos penais sobre atos da administração 55 

pública sendo: falsificação de documento público, falsidade ideológica e certi-56 

dão e atestado ideologicamente falso. São os artigos 297 - falsificar todo ou 57 

em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, falsi-58 

dade ideológica: omitir em documento público ou particular declaração que 59 

nele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria 60 

ser escrita com finalidade de prejudicar terceiro ocultar verdade sobre fato ju-61 

ridicamente relevante, atestar ou certificar falsamente em função pública fato 62 

ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público isenção de ônus a 63 

cargo público ou qualquer outra vantagem. Solicita ao plenário pedido provi-64 

dência visando abrir um processo administrativo das denúncias ora postas 65 

para que seja verificado um suposto cometimento de ilícito penal. Finalizando 66 

sua sustentação em 13 minutos sendo concedido o mesmo prazo aos demais 67 

participantes. Presidente retoma a palavra e informa que considerando as ale-68 

gações caluniosas da Drª Myrtes imputando a Presidente do Coren uma série 69 

de questões, informa que todos os atos retificados pela presidente foram devi-70 

damente atestados nos autos e que será encaminhado à OAB do Paraná as 71 

considerações constantes em atas para devida apuração. Informa ainda que 72 

são 40 anos de trabalho e não admitirá após 6 anos de gestão a postura ado-73 

tada pela procuradora imputando a presidente toda a situação tendenciosa por 74 

falta de inadmissível a conduta adotada...”, afim de dar conhecimento dos fatos 75 

aos participantes da REP a Presidente solicita a Procuradora-Geral que efetue 76 

a leitura do trecho em ata do pronunciamento da conselheira Alessandra Seks-77 

cinski realizado após a manifestação do voto: “...ALESSANDRA SEKSCINSKI 78 

acompanha o voto da relatora e solicita espaço para manifestação, conforme 79 

segue: “Sou das antigas, estou com um caderno, onde fiz meus apontamentos, 80 

e se eu não olhar para a tela, os participantes e os que estão acompanhando 81 

pelo YouTube, por favor, me desculpem. Peço que esta minha manifestação 82 

fique registradas nos anais deste egrégio Conselho Regional. Quero comentar 83 

alguns pontos pertinentes ao julgamento na data de hoje. Reforço, como já 84 

disse anteriormente, sou Técnica de Enfermagem formada em 2007 pelo Se-85 

nac. Jamais tive e não terei a pretensão em ser Enfermeira e, minha escolha 86 

não me desqualifica como profissional crítica que sou, inclusive saliento, que 87 

neste Plenário, já julguei profissional com quem eu trabalhava à época do julga-88 

mento. Sou perfeitamente capaz e profissional ao ponto de saber separar cole-89 

guismo de questões legislativas. Agora, não posso deixar de manifestar a mi-90 

nha indignação como Conselheira desta Autarquia Regional, ao ler os questi-91 

onamentos apresentados pela Chapa 2 por meio dos procuradores aqui pre-92 

sentes, questionamentos estes tendenciosos em relação à Comissão Eleitoral 93 



 

instituída pelo Coren/PR como: “mais uma vez resta cristalina a predileção na 94 

atuação da comissão em face a chapa 1” ou “mais uma vez em nenhum mo-95 

mento houve boa vontade”. E para piorar! Fiquei consternada ao ler neste Pe-96 

dido de Providências o trecho de conclusão: “Assim sendo, após todos os fatos 97 

supracitados, resta cristalino o despreparo da comissão eleitoral na atuação 98 

do presente pleito”. Pois bem, fiquei surpresa e até confusa de certa forma com 99 

esta alegação de “despreparo” neste Pedido de Providências, ainda mais as-100 

sinado pelo Dr. Rafael que até pouco mais de 01 ano atrás trabalhava neste 101 

Conselho como Procurador e presenciou, com certeza, por diversos momentos 102 

as contribuições de uma das integrantes da “despreparada” Comissão Eleito-103 

ral, a Enfermeira Professora Doutora Ana Maria Dyniewicz. Professora Ana, 104 

como é carinhosamente tratada no Conselho por conta dos inúmeros trabalhos 105 

desenvolvidos como colaboradora do Coren/PR em diversos temas. Fiz uma 106 

pesquisa rápida do Currículo da Professora Ana: enfermeira graduada pela 107 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR; Enfermeira do Trabalho. 108 

Mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutora pela Universi-109 

dade Federal de São Paulo – USP. Atuou como docente na Universidade Fede-110 

ral do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, ainda exerceu 111 

cargos de Diretora do Serviço de Saúde do Trabalhador e Centro de Saúde. 112 

Atua como docente em cursos de Pós Graduação e na orientação de projetos 113 

de pesquisa na academia, autora de obras importantes, por exemplo, o livro 114 

“Metodologia de Pesquisa em Saúde para Iniciantes”. Enfermeira há mais de 115 

38 anos!!! 38 anos!!! Membro da Comissão com seus requisitos e com este 116 

vasto Currículo!, mas na análise criteriosa dos Procuradores da Chapa 2, esta 117 

Enfermeira é totalmente despreparada e desqualificada!!! Eu por outro lado 118 

acredito ser um enorme desrespeito para não usar outro termo, questionar, 119 

duvidar e rebaixar a Enfermeira Doutora Mestra Professora Ana Maria como 120 

foi feito nas contra argumentações. Cabe ainda destacar que a Professora Ana 121 

atuou em outro Processo de Comissão Eleitoral nesta casa. Na sua página do 122 

Lates, quero ainda citar consta participação em 47 eventos como Congressos, 123 

Fóruns, Seminários e Semanas Brasileira de Enfermagem; por 31 vezes parti-124 

cipou de banca de graduandos; 09 vezes de Comissão Julgadora de banca de 125 

dissertações, teses e exames de qualificação; foi orientadora de cem, cem tra-126 

balhadores nas mais diversas modalidades; tem 43 produções bibliográficas e 127 

outras 168 produções de temas correlatos, sem falar da experiência profissio-128 

nal. Se esta é uma profissional desqualificada, despreparada, de má vontade, 129 

com total desconhecimento do processo eleitoral como arguido, não quero nem 130 

imaginar o patamar em que me enquadro! E, por extensão, teremos então que 131 

desqualificar todos os graduandos e pós graduandos orientados pela Profes-132 

sora Ana? Há ainda que comentar sobre a Presidente da Comissão Eleitoral, 133 

Enfermeira Silvana Silva de Souza Borri, com pós graduação em Saúde Ocu-134 

pacional, Saúde Coletiva e MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio 135 

Vargas; Funcionária Municipal de Curitiba por 32 anos: Chefia de Unidade de 136 

Saúde; Chefia do Serviço de Vigilância Epidemiológica Regional; Coordenação 137 

de Assistência Regional; Secretária Executiva do Conselho Municipal de Sa-138 

úde de Curitiba e Coordenação da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Sa-139 



 

úde. Profissional experiente e atuante há mais de 34 anos sem nenhuma má-140 

cula em sua carreira EXCETO presidir uma Comissão Eleitoral com total des-141 

conhecimento e despreparo. Como Conselheira, eu afirmo categoricamente, 142 

que a Presidente deste Conselho desde 2015 e em final de Gestão este ano e 143 

que “passará o bastão” da representatividade desta categoria profissional com 144 

mais de 109 mil inscritos à próxima chapa eleita, quem quer que ela seja, para 145 

dar continuidade à atividade-fim de qualquer Conselho de profissão que é pro-146 

teger à sociedade do mau profissional, sempre!!!, reafirmo, sempre!!! escolheu 147 

profissionais para comporem Comissões, Grupos de trabalho e afins, assim 148 

como esta Comissão Eleitoral, homologada por este Plenário, dotados de va-149 

lores com base nos princípios que defendemos, profissionais estes dos melho-150 

res quadros da Enfermagem do Paraná! Torno a manifestar aqui Presidente 151 

minha completa indignação frente a esta ação lamentável, inaceitável e des-152 

respeitosa com a Casa da Enfermagem do Paraná ao utilizarem nestas peças 153 

aí apresentadas, expressões e adjetivos em documentos, objetivando rebaixar 154 

a enxovalhar aos profissionais indicados para comporem a Comissão Eleitoral. 155 

Peças que são apresentadas sem o cuidado e o respeito que a deliberação 156 

legítima do Plenário demanda. Para concluir Presidente, com relação ao Dr. 157 

Robson que também compõe a Comissão Eleitoral homologada mediante Por-158 

taria nº 147 de 08/07/2020, publicada no D.O.U. nº131, seção 2, de 10/07/2020 159 

em cumprimento à Resolução Cofen 612 que aprovou o Código Eleitoral do 160 

Sistema Cofen/ Corens. Dr. Robson, advogado inscrito na OAB sob o registro 161 

nº 26.128, e que aqui afirmo que não conheço, seja profissionalmente ou pes-162 

soalmente o Dr. Robson Roberto Seerig. Confesso que não tenho como recor-163 

dar nomes de pronto, afinal depois de tantas denúncias e processos éticos jul-164 

gados neste Conselho Regional, os nomes vão se acumulando na memória de 165 

forma desordenada. Mas o sobrenome Seerig me chamou atenção. Em busca 166 

de minhas anotações das Reuniões de Plenário, encontrei o porquê do sobre-167 

nome me chamar atenção. Inclusive o próprio Dr. Rafael presente talvez se re-168 

corde da situação, já que foi por seu intermédio que eu ouvi o nome do advo-169 

gado citado por conta da construção do Termo de Parceria firmado com a Fe-170 

deração em agosto de 2018. À época do fato o que mais me chamou a atenção 171 

foi o senhor comentando com a Presidente Simone de como o Dr. Robson, 172 

advogado representando a Federação compreendeu tranquilamente e pronta-173 

mente o papel da Enfermagem na sociedade assim como a partir daquele mo-174 

mento de parceria firmada, se tornava obrigatória a presença do Enfermeiro 175 

nos jogos de futebol. Tudo devidamente registrado na Ata da Decisão. E foi a 176 

sua opinião naquela época, enquanto Procurador do Coren-PR, que teve peso 177 

na decisão da Presidente para considerar o Dr. Robson a compor a Comissão 178 

Eleitoral do pleito deste ano. No sentido de entender a autonomia de trabalho 179 

do advogado questionei a irmã da minha vizinha que é advogada e ela me citou 180 

o Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906 de 4/7/1994, que equivaleria à 181 

Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, mas por favor, sem comparações 182 

porque é muito mais complexa. Estou aqui com o Vade Mecum da OAB de 183 

onde leio o Art.18 na íntegra: “A relação de emprego, na qualidade de advo-184 

gado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional ine-185 



 

rentes à advocacia. Parágrafo Único: O advogado empregado não está obri-186 

gado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos emprega-187 

dores, fora da relação de emprego”. Para tentar ficar mais claro para nós que 188 

somos leigos na oratória jurídica, independente de quem seja o empregador, o 189 

advogado não está obrigado a atender toda e qualquer ação exigida pelo em-190 

pregador. O advogado goza de autonomia para atuar ou não em uma causa. 191 

O advogado tem direito de adentrar aos ambientes e de ter acesso aos docu-192 

mentos que ele acha necessário. Aliás Dr. Rafael, não foi o que aconteceu 193 

recentemente quando foram aclamadas as prerrogativas dos advogados nesta 194 

casa? Não faz parte das prerrogativas a ausência de hierarquia? Não vou en-195 

trar no mérito da questão, já me estendi muito apesar de este ser um resumo 196 

do que eu havia escrito originalmente, mas na qualidade tanto de Conselheira 197 

quanto de Técnica de Enfermagem eu precisei comentar sobre as alegações 198 

apresentadas por parte da Chapa 2 – Valorização e Reconhecimento que tem 199 

sido em diversos momentos deselegante, desrespeitosa e achincalhante (ten-200 

tativa de ridicularizar) com estes 03 profissionais da Comissão Eleitoral. Inte-201 

ressante, agora que escrevi o tema da Chapa 2, valorização e reconhecimento, 202 

o que tem sido feito nas peças com as 02 enfermeiras? Reconheceram a ex-203 

periência profissional e acadêmica delas? Valorizaram o trabalho delas em prol 204 

da Enfermagem por mais de 30 anos? Respeitaram esses 30 anos de dedica-205 

ção quase que exclusiva à Enfermagem? Eu não vi isso. Eu não identifiquei 206 

isso. Eu não li isso. Tudo o que li me causou apenas total e completa indigna-207 

ção que aqui manifesto, compartilho, torno pública e registrado em Ata. Era 208 

isso Presidente, que eu tinha para externar. Obrigada.” A Presidente informa 209 

que esta é a casa da enfermagem e é no mínimo importante a reflexão apon-210 

tada pela conselheira...” após a leitura dos trechos que constam em ata e 211 

dando continuidade aos trabalhos a Presidente informa a todos que por solici-212 

tação feita após o encerramento da 271ª REP, e apresenta as seguintes con-213 

siderações no que se refere as manifestações da procuradora da chapa 2: Es-214 

pecificamente quanto ao pedido de providências da Advogada representante 215 

da Chapa 2, Dra. Myrtes de Cássia Rotoli Macedo dos Santos – OAB/ PR 216 

74.841, visando abrir um processo administrativo, decorrente da prática das 217 

condutas descritas nos artigos, 297, 299 e 301 do Código Penal Brasileiro  218 

- “ falsificar todo ou em parte documento público ou alterar documento público 219 

verdadeiro”,  artigo 299 – falsidade ideológica: “omitir em documento público 220 

ou particular declaração que nele devia constar ou nele inserir declaração falsa 221 

ou diversa da que deveria ser escrita com finalidade de prejudicar terceiro ocul-222 

tar verdade sobre fato juridicamente relevante”,  artigo 301 – “atestar ou certi-223 

ficar falsamente em função pública fato ou circunstância que habilite alguém a 224 

obter cargo público isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qual-225 

quer outra vantagem”. Solicita ao plenário pedido de providências visando abrir 226 

um processo administrativo. Preliminarmente, verifica-se que a Comissão Elei-227 

toral não apenas diligenciou no sentido de suprir documentos que não foram 228 

acostados pela Chapa que a advogada representa. E que ao manifestar-se 229 

quanto a ausência de assinatura em alguns documentos que são de compe-230 

tência exclusiva da Presidente do Coren/PR, elencados no Código de Pro-231 

cesso Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução 612/2019, 232 



 

do qual não se nega a autoria, a Presidente ao ser informada da referida au-233 

sência, pediu desculpas e providenciou a assinatura, inexistindo qualquer irre-234 

gularidade ou ilegalidade na retificação, que inclusive ocorreu com a devida 235 

certificação no processo eleitoral. Ressalta ainda, que a Ilustre Causídica, ne-236 

gligenciou o fato de que a atuação da Comissão Eleitoral não acarretou preju-237 

ízo aos seus representados, posto que tiveram a inscrição deferida com a con-238 

sequente declaração de elegibilidade dos membros que a compõem. As certi-239 

dões não possuem conteúdos divergentes, mas todas foram solicitadas pela 240 

Comissão Eleitoral, diante da negativa da Chapa 2 de apresentá-las no mo-241 

mento da inscrição, e que o conteúdo é verdadeiro. Colocado em votação, por 242 

unanimidade decidiram pela improcedência. Quanto a atuação da advogada 243 

por ocasião da Plenária para imputar conduta criminosa à Presidente do Co-244 

ren/PR e desacreditar a Comissão Eleitoral, aproveitando-se da ocasião para 245 

promover de forma midiática a Chapa que representa, considerando a trans-246 

missão ao vivo pelo canal do youtube, bem como utilizar-se de argumentos 247 

para criar situação favorável para judicialização futura conforme conveniência 248 

diante do resultado do pleito, de forma inadequada e desrespeitosa com o Co-249 

ren/PR e sua Presidente, insinuando através de argumentos infundados, pre-250 

dileções por parte dos integrantes da Comissão Eleitoral. Para análise dos con-251 

selheiros segue leitura de alguns pontos relacionados ao código de ética da 252 

Advocacia em face a essas declarações caluniosas de crime cometido nesse 253 

Conselho Regional de Enfermagem. Segue a leitura pela Drª Clarice: Não há 254 

ilícito penal, que a conduta da advogada fere o disposto nos arts. 2º - parágra-255 

fos I e II, 6º e 44, do Código de Ética da Advocacia: “Art. 2º O advogado, indis-256 

pensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de 257 

direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subor-258 

dinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que 259 

exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: I – preservar, em sua con-260 

duta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter 261 

de essencialidade e indispensabilidade; II – atuar com destemor, independên-262 

cia, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; Art. 6º É 263 

defeso ao advogado expor os fatos em Juízo falseando deliberadamente a ver-264 

dade ou estribando-se na má-fé. Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os 265 

colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e 266 

independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que 267 

tem direito. Destacando-se ainda, o disposto nos arts. 32 e 33 do Estatuto da 268 

Advocacia: Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício 269 

profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide te-270 

merária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde 271 

que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 272 

ação própria Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deve-273 

res consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código 274 

de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, 275 

o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o 276 

dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos 277 

procedimentos disciplinares.” Destaca-se quanto a conduta que caracteriza 278 

lide temerária. Coloca-se em deliberação e votação, quanto representação 279 



 

junto a OAB. Por unanimidade foi decidido o encaminhamento de ofício solici-280 

tando providências junto a OAB/PR. Aproveitando que a Presidente informa 281 

que terá reunião com o Presidente da OAB/PR, no dia 11/11/2020 – 15h30 e 282 

aproveitará a ocasião para levar em mãos o ofício. Em função das manifesta-283 

ções da conselheira Alessandra Sekscinski, quanto a Comissão Eleitoral, em 284 

sua declaração, a visível emoção das colegas, Professora Ana Maria e Silvana, 285 

pela defesa manifestada e invocação de respeito a história e trajetória dessas 286 

profissionais, colocada em dúvida ao escrever em um documento onde eles 287 

concluem que a comissão é despreparada. Sugere-se a elaboração de uma 288 

manifestação do Plenário em concordância e reiterando a indignação da con-289 

selheira dando voz ao mesmo sentimento diante do total desrespeito e conduta 290 

dos procuradores da chapa 2 na tentativa de criar elementos e situações que 291 

não correspondem com a verdade dos fatos e a conduta ética, democrática e 292 

de total cuidado observados na condução dos trabalhos por parte dos integran-293 

tes da Comissão Eleitoral, que após debate foi aprovado pelo Plenário. Apro-294 

veitou-se para dar ciência do recurso contra a decisão do plenário do dia 295 

29/10/2020, onde ficou decido seria levado ao conhecimento da OAB as con-296 

siderações de cunho pessoal proferidas contra a Conselheira Alessandra 297 

Sekscinski, acrescentando no ofício para OAB/PR. Nada mais havendo a tra-298 

tar, a REP se encerrou às 12 horas e 50 minutos do dia três de novembro de 299 

2020, sendo esta Ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 300 

 301 

Certifico que a via digitada é cópia da 302 

Ata da 272ª REP do Conselho Regio-303 

nal de Enfermagem do Paraná. 304 


