
ASSOCIAQAO PARANAENSE DE ADVOGADOS PUBLICOS

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAgAO

A Associagao Paranaense de Advogados Publicos - APAP, de acordo com as 

disposigoes estatutarias, na forma dos artigos 12 e 13, convoca seus 

associados para comparecerem as Assembleias Gerais Ordinaria e 

Extraordinaria, a serem realizadas no dia 28 de margo de 2022, 

segunda-feira, as 14h00min em primeira convocagao ou as 

14h30min em segunda convocagao com qualquer numero de associados 

presentes, na Sala do Conselho Pleno da OAB/PR, sito a Rua Brasilino 

Moura, 253, Bairro Ahu, Curitiba-PR, para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia:

- Em Assembleia Geral Ordinaria:

(1) Prestagao de contas de 2021;

- Em Assembleia Geral Extraordinaria:

(2) Examinar, discutir e deliberar sobre a propositura de agao 

acerca da revisao geral anual (data-base);

(3) Informagoes acerca das agoes em andamento;

(4) Examinar e discutir sobre o interesse em recorrer ou nao 

nos processes n° 0000451-02.2017.8.16.0004 (Execugao 2 

- Reajuste Salarial 2007/2008 - para quern NAO estava na 

lista), considerando que os recursos especial e extraordinario 

foram inadmitidos e n° 0005537-51.2017.8.16.0004 

(Execugao 2 - Adicional por Tempo de Servigo - ATS - para 

quern NAO estava na lista), considerando que, por maioria de 

3x2, o colegiado deu provimento ao recurso do Estado para 

extinguir o cumprimento de sentenga (Considerando os prazos, 

os recursos foram aprovados em Reuniao de Diretoria do dia 

10/03/2022, ad referendum da Assembleia);
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(5) Outros assuntos de interesse da categoria.

Ressaltamos a importancia da presenga de todos, tendo em vista os 

assuntos a serem tratados.

Curitiba, 10 de margo de 2022.

\

MARIO ROBERTO JAGHER

residente da AP,
(
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