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Assembleia geral organiza 

ações da Diretoria da Assejur  
Encontro terá continuidade dentro de 30 dias, para debater construção de nova sede, reforma da  
previdência e retomada de estudos sobre reestruturação da carreira 
 

A assembleia geral extraordinária se reuniu na sede da Assejur, na noite de segunda-feira (13/2). Foram 
debatidos os seguintes temas: patrimônio da entidade, mútua, confraternização, reestruturação da carreira 
de assessor jurídico e reforma da previdência. As votações definiram as atividades que serão realizadas 
pela Diretoria durante o primeiro semestre de 2017. Uma nova sessão da assembleia geral será convocada 
em prazo não superior a 30 dias, para aprovar detalhes desse plano de ação. 

Nova sede - Na questão patrimonial, a direção da Assejur fez um relato preliminar sobre as aplicações 
financeiras controladas pela Tesouraria. Os números apurados indicam que há recursos suficientes para a 
construção de um novo prédio no terreno onde atualmente funciona a Secretaria. Uma comissão eleita 
pelo plenário vai analisar as várias alternativas possíveis – incluída a reforma do imóvel –, além de reunir 
orçamentos e fazer contatos com profissionais especializados.  

Para que essa reestruturação se torne viável, foi cogitada a venda do conjunto comercial pertencente à 
Assejur, localizado no Centro Cívico. O preço estimado é de R$ 460 mil. A possível alienação desse imóvel 
será item de pauta da próxima assembleia geral. Imediatamente, a Diretoria vai buscar contatos com es-
critórios de advocacia para a solução de uma pendência no terreno onde está construída a sede. Registros 
da área ocupada identificaram erro na demarcação da linha divisória com os terrenos vizinhos. A expec-
tativa é que a questão seja resolvida na via judicial.  

Sistema de proteção - Também foram debatidos aspectos da mútua, um programa de auxílio entre 
assessores jurídicos vinculado à associação. A ideia é atualizar o regulamento do sistema e ampliar a pro-
teção a famílias de associados falecidos. Nas discussões sobre a reforma da previdência que tramita no 
Congresso Nacional, a Assejur vai promover seminários em conjunto com outras categorias de servidores 
públicos. Um grupo de trabalho ficará encarregado da organização desses eventos. 

Outras atividades - Na parte de cultura e lazer, o primeiro churrasco da associação, organizado pelos 
seus departamentos, foi confirmado para o dia 18 de março, na Chácara das Vaquinhas, em São José dos 
Pinhais. Os convites (R$ 65 para adultos e R$ 20 para crianças entre 6 e 12 anos) estão à venda na Secretaria. 
Finalmente, a assembleia geral definiu a reabertura dos trabalhos dos grupos de estudo formados em 2016 
para análise de temas como reestruturação da carreira de assessor jurídico, capacidade postulatória e com-
bate aos desvios de função.    
 

Mais notícias sobre a assembleia geral no site 

www.assejurpr.com.br 
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Convites para o churrasco 

Está confirmado: o primeiro churrasco da Assejur vai acontecer no dia 18 de março, na Chácara das 

Vaquinhas. O espaço conta com ampla estrutura de lazer, e fica localizado na Estrada Vila Nova, 500, 
Cachoeira, em São José dos Pinhais. Para maiores informações sobre o endereço, os interessados podem 
consultar o portal www.chacaradasvaquinhas.com.br/chacara. A venda dos convites será feita até 10 de 
março. A antecedência na confirmação é necessária para que os responsáveis pelo almoço possam organi-
zar a compra de alimentos e bebidas. Os preços são os seguintes: R$ 65 para adultos (sócios ou não-sócios) 
e R$ 20 para crianças entre 6 e 12 anos. A aquisição poderá ser feita com Yara, na sede da Assejur (rua 
Roberto Barrozo, 351 - fone: 3254-6567), ou com os seguintes assessores jurídicos: Lidiane, Mariana, Mar-
cel, Marco Aurélio, Gian, Marcelo Oliveira, Caio e Vinicius Bufalo.  

 

Vai ter jogo de futebol 

No dia do churrasco, a Assejur vai realizar um jogo de futebol de campo. 
O encarregado da organização é o assessor jurídico Gian. Os interessados 
em participar deverão entrar em contato com ele (giangaspa-
rini@tjpr.jus.br), para assegurar as inscrições respectivas. É preciso ficar de 
olho nos horários. A chácara estará disponível para a prática esportiva a 
partir das 10 horas. O almoço será servido entre as 12 e as 15 horas, so-
mente. Às 18 horas, serão encerradas todas as atividades.  

 

Fogo de chão no cardápio 

O cardápio do almoço do dia 13 de março terá a costela fogo de chão como prato principal. Também 
serão servidos outros tipos de carne, como coxa de frango recheada e linguiça de pernil. As saladas: mix 
de folhas verdes, maionese, salada de tomate com manjericão, radiche com bacon e cebola roxa e salada 
de cebola agridoce. Os acompanhamentos: pão de alho, arroz branco e farofa com cenoura e bacon. A 
sobremesa: sorvete. As bebidas (refrigerante, água e cerveja) estão incluídas no preço dos convites. 

 
Equipe da Cidadania convida 

A Equipe da Cidadania da Assejur vai dar continuidade ao projeto Cidadania em Cena, iniciado em 
2016 com atividades dirigidas a alunos da rede pública estadual, em Curitiba. Naquela ocasião, foram 
realizadas palestras em vários estabelecimentos de ensino, além de um concurso de redação sobre o tema 
“O futuro que queremos”. Para este ano, estão previstas novas iniciativas. Os responsáveis pelo programa 
formularam um convite para que os assessores jurídicos colaborem e participem. O texto, que foi divul-
gado no site da associação (www.assejurpr.com.br), convoca: “Nós, como agentes incentivadores da cul-
tura da cidadania e responsabilidade social na Assejur, mais especificamente do projeto ‘Cidadania em 
Cena’, queremos convidá-lo(a) a participar das nossas práticas. Almejamos muito, mas reconhecemos que 
fazemos pouco! Assim, quando descuidamos do ser humano, seus sonhos, seus desejos, suas aspirações, 
estamos diminuindo nossa própria capacidade de amar e de ajudar as pessoas, o que também reduz o 
nosso brilho e a nossa alegria”. E, na conclusão: “Pensando nisso, chegue-se a nós. Traga suas ideias para 
serem compartilhadas e também seu dinamismo e vontade de fazer parte do nosso grupo, que busca se-
mear e colher o bem!”. Pedidos de informações sobre esse trabalho poderão ser enviados ao email con-
tato@assejurpr.com.br.  
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