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Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Goiás

Goiás, data da disponibilização: 29/08/2019

CONSELHO PLENO

NOTIFICAÇÃO

Formação de lista tríplice para o Conselho Tributário Fiscal da Prefeitura de Goiânia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Goiás torna pública a relação dos pedidos de inscrição
formulados, para que terceiros possam apresentar impugnação, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da OAB
(DEOAB), conforme dispõe o artigo 2º da Resolução 10/2019-DIR. Pedidos de inscrição: 01) Processo nº
201911307 – Requerente: Frederico Batista dos Santos Medeiros – OAB/GO nº 30.857. 02) Processo nº
201911308 – Requerente: Ana Paula Freitas Mariano – OAB/GO nº 33.602. 03) Processo nº 201911310 –
Requerente: Jefferson Coelho Lopes – OAB/GO nº 24.627. 04) Processo nº 201911312 – Requerente:
Marcus Vinicius Marcilio Cardoso – OAB/GO nº 27.570. As impugnações deverão ser protocolizadas de
forma online, no Portal da OAB/GO, no seguinte link:
http://gproc.oabgo.org.br/pgsRequerimento/SelecionaRequerimento.aspx, devendo o impugnante acessar
com o número do seu CPF, em seguida selecionar a opção peticionar e, após escolher o tipo de petição
(interlocutória). Caso haja dúvida no ato de protocolar, entrar em contato com o Atendimento Integrado da
OAB/GO por meio do telefone (62) 3238-2081. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA OAB/GO, em
Goiânia, aos 28 dias do mês de agosto de 2019. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva - Presidente da OAB/GO.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-
2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
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