
      Associação Paranaense do Ministério Público 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 ELEIÇÕES – APMP – BIÊNIO 2021/2023 

 

 

O Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público – APMP e da Associação Paranaense de Assistência à Saúde dos 

Membros do Ministério Público do Paraná - PROMED, ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ, Promotor de Justiça, no uso 

de suas atribuições estatutárias, faz expedir o presente edital de chamamento às eleições para os cargos da Diretoria e do 

Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, observadas as seguintes normas: 

 

Art. 1º. Fica fixada a data de 30 de junho de 2021 para a realização das eleições aos cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e 

respectivos Suplentes, referentes ao biênio 2021/2023. 

 

Art. 2º. As eleições serão por meio eletrônico, com login e senhas individuais, com votação direta dos associados pela 

internet, no site da Associação, bem como por cédulas de papel para o exercício do voto, subsidiariamente. 

 

Art. 3º. As eleições serão por escrutínio secreto e decididas pelo sistema majoritário, com a constituição prévia de chapas, 

contendo os nomes dos associados e dos seus respectivos cargos eletivos, sendo vedada a votação em candidatos de chapas 

diversas. 

Parágrafo único. O pedido de registro será formulado à Presidência da Associação Paranaense do Ministério Público até às 

18 horas do dia 31 de maio de 2021. 

 

Art. 4º. Os associados poderão votar na data aprazada (30 de junho de 2021), das 9h às 17h, nos termos do Art. 2º.  

Parágrafo único. APMP, na sede administrativa, disponibilizará, aos associados que comparecerem ao local, computadores ou 

cédulas em papel, as quais serão depositadas em urna própria, adotando todas as medidas necessárias para a segurança de todos 

que optarem pelo voto presencial cumprindo as normas sanitárias vigentes emanadas pelas autoridades competentes.  

 

§1º. O voto por correspondência será admitido, de maneira subsidiária, apenas àqueles associados que não puderem fazer o uso 

da votação eletrônica.  

 

§2º. Os associados que se enquadrarem no disposto no parágrafo acima deverão solicitar à Comissão Eleitoral a cédula em 

papel com antecedência de 25 (vinte e cinco) dias das eleições, ou seja, até 07 de junho de 2021. 

 

§3º. Os votos por correspondência deverão observar as seguintes regras: o voto será colocado em envelope lacrado, sem rasuras 

ou sinais que possam identificar o eleitor. Esse envelope será colocado em outra sobrecarta, contendo o nome do eleitor, cargo, 

residência, situação, data e assinatura no fecho, sendo endereçado à Comissão Eleitoral, na Sede Administrativa da APMP. 

 

§4º. Os envelopes, sobrecartas e cédulas serão oficiais, fornecidos pela APMP, devendo as últimas ser rubricadas por, pelo 

menos, dois membros da Comissão Eleitoral.  

 

§5º. A sobrecarta deverá ser postada até 10 (dez) dias antes da data fixada para as eleições, ou seja, até o dia 21 de junho de 

2021. 

 

§6º. Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral realizará os trabalhos de escrutínio, lavrando ata circunstanciada de todas as 

ocorrências, do número de votos recebidos, das decisões tomadas, e, ato contínuo, proclamará o resultado da eleição.  

 

§7º. Nas eleições será vedado o sufrágio mediante procuração, e, se ocorrer empate, considerar-se-á eleita a chapa que tenha 

como candidato ao cargo de Presidente o associado mais antigo. Persistindo o empate, será vitoriosa a chapa que contar, na 

média, com sócios mais antigos.  

 

§8º. Decididos na mesma reunião os eventuais recursos e proclamado o resultado final, a Presidência da Associação Paranaense 

do Ministério Público designará data para a posse dos eleitos, a realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias das eleições.  

 

Art. 5º. As dúvidas e omissões serão dirimidas pela Comissão Eleitoral, que se orientará pelas regras e pelos princípios 

dispostos no Estatuto da Associação Paranaense do Ministério Público. A Comissão Eleitoral poderá praticar todos os atos 

necessários ao fiel cumprimento de sua missão. 

 

Curitiba, 30 de abril de 2021.  

 

 

 

André Tiago Pasternak Glitz 

Presidente da APMP/PROMED 


