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EDITAL DE RECONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, no 
exercício das suas funções estatutárias, CONVOCA os senhores associados em pleno gozo dos 
seus direitos associativos a participarem, no período das 09:00 horas do dia 19/08/2021 às 
18:00 horas do dia 20/08/2021, do prosseguimento da Assembleia Geral Ordinária iniciada em 
16/03/2020 e suspensa em razão da pandemia da Covid-19, para deliberação sobre o relatório 
de atividades e as contas do Conselho Executivo no exercício de 2019.

A participação se dará por meio de acesso ao sistema eletrônico de votação disponível no sítio 
eletrônico da ANPPREV, observados os quóruns exigidos no art. 22 do Estatuto Social e os pro-
cedimentos a seguir indicados. 

A Assembleia será na modalidade virtual, conforme previsão contida no parágrafo único do 
art. 18 do Estatuto e regulamento aprovado pelo ATO REGULAMENTAR CONEX nº 04/21, face 
ao isolamento social determinado pelas autoridades sanitárias e governos estaduais e muni-
cipais, em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, garantindo-se a efetiva e democrática 
participação de todos os associados.

A documentação das atividades e das contas do Conselho Executivo, inclusive parecer do Con-
selho Fiscal e relatórios de Auditoria Externa, estão dispostos no sítio eletrônico da ANPPREV 
(área restrita).

As perguntas e dúvidas sobre os mesmos, assim como sobre os procedimentos da Assembleia, 
serão recebidas e dirimidas através dos seguintes canais oficiais de comunicação da AGO:

• No período de 04 a 13/08/2021: pelo Conselho Executivo, na qualidade de órgão responsá-
vel pelas atividades e contas sob inspeção, através do e-mail ago2019@anpprev.org.br;

• No período das 12:00 horas do dia 19/08/2021 até as 17:00 horas do dia 20/08/2021: pelo 
Presidente da AGO, responsável pela condução dos trabalhos, e/ou pelo Conselho Executivo, 
através de chat disponível no sistema de votação do sitio eletrônico da ANPPREV.

PROCEDIMENTOS: 

1. De 04 a 13/08/2021 – Análise, pelos associados, da documentação da AGO disponível no sítio 
eletrônico da ANPPREV (área restrita) e apresentação de perguntas ao Conselho Executivo 
através do e-mail ago2019@anpprev.org.br;
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2. De 16/08/2021, a partir das 09:00 horas, até 17/08/2021 às 12:00 horas - inscrição de candi-
daturas, para a eleição do Presidente dos Trabalhos, em conformidade com o art. 6º, § 1º, 
do Ato Regulamentar CONEX nº 04/2021, através do e-mail ago2019@anpprev.org.br;

3. Em 19/08/2021, das 09:00 às 11:00 horas – eleição do Presidente dos Trabalhos nos termos 
do art. 21, I, do Estatuto Social da ANPPREV; 

4. Em 19/08/2021 às 11:50 horas – divulgação do resultado da eleição e transferência da con-
dução dos trabalhos ao Presidente eleito de acordo com o art. 21, II;

5. De 19/08/2021, a partir das 12:00, até 20/08/2021, às 18:00 horas – deliberação sobre a or-
dem do dia.

ORDEM DO DIA A SER CUMPRIDA:

• Deliberação sobre o relatório anual das atividades do Conselho Executivo, exercício 2019; 
• Deliberação sobre as contas do Conselho Executivo no exercício 2019. 

Brasília, 3 de agosto de 2021

Thelma Goulart
Presidente da ANPPREV
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