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Edital de Convocacão
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Associação dos Delegadw ds Pdícla dÒ Estado do Paraná - AüEPOL-PR
Sindicatoe dos Delegados Polícia do Estado do ParanB - SIDEPOL-PR,
ResoluMo Conjunta 004 E2018 ADEPOL-PR ISIDEPOL-PR
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Processo Eletivo para Constituição de Lista Tríplice de indicação do Delegado
-Geral
r

'

Os presidentes da Associação dos Delegados de Polícia do Paranh e do Sindicato
dos üelegados de Polícia do Paraná no uso de suas atribuiçths estatutárias e

- CONSIDERAMDO as determinaç6es constitucionais prescritas no artigo 144, Mo, da
Constituição Federal da República e no artigo 47 da Constituição do Estado do Parana;
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CONSIDERANDO que o fortalecimento do Estado Democrático de Direito está
intrinsicamente ligado a consolidaçilo de instiições democráticas;

-

CONSIDERANDO que a instituição Polícia Civil é uma polícia de Estado e que a
autonomia administrativa é imprescindível para que tal fato se concretize;

-

CONSIDERANDO que a autonomia administrativa trara maior eficiência na gestão
institucional e em consequência um melhor desempenho de sua atiidade fim voltada ao
interesse público;

- CONSIDERANDO que a investigação criminal tem como objetivo único a busca da
verdade, devendo ser conduzida com independência funcional, isenção e imparcialidade
para garantia dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais;
- CONSIDERANDO a aproximação da eleição para um novo (a) Governador(a) do Estado
do Paraná;

- CONSIDERANDO que os

Delegados da Polícia Civil do Estado do Paraná há muito
anseiam que o ocupante do cargo de Delegado-Geral de Polícia Civil, o qual
comprometido com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiencia,
probidade e transparência, seja no-meadopelo(a) Governador(a) do Estado por meio de
escolha da classe em lista tríplice -

RESOLVEM abrir o processo eletivo para formaç8o de lista tríplice para i n d m o a
função de Delegado-Geral da Policia Civil do Estado do Paranh.
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CAP~TULOI
DA ELA<ORAÇAO DA LISTA TR~PUCE
Artigo 1°- A elaboração de lista tríplice para designago B fungo de Delegado-Geral da
Polícia CMI do Estado do Paraná está regida nos termos deste Edital.

CAPITULO
11
DOS CANDIDATOS
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Artigo 2% Os Delegados de Policia Civil integrantes da Classe mais elevada da carreira,
que estejam em atividade na data de publicação deste edital, e não respondam ou
tenham respondido a sindicãncias, processos administrativos elou wminais nos últimos 5
(cinco) anos até a data da publicação deste edital no site das entidades, salvo em caso
de absolvição, serão elegíveis para o cargo e concorrerão no processo eletivo para
constiuiç$io de lista tríplice.
$I0:
Os Delegados de Polícia que tiverem interesse em não participar do processo
eleitoral, poderao solicitar sua exclusão da lista de elegíveis, em anexo, por meio de
requerimento simples, assinado de próprio punho ou através de e-mail insttucional para
adepol@terra.com.br, até o prazo de 5 (cinco) dias após a publicação do edita1 sobre o
pleito nos sites das entidades.
$2": No mesmo prazo do parágrafo anterior, qualquer interessado poderá pedir a
impugnaçáo de um ou mais nomes constantes da lista de elegíveis publicada em anexo a
este edital, bem como serão aceitos pedidos de inclus6es de Delegado elegível, cujo
nome eventualmente não conste na primeira lista divulgada, desde que sejam atendidos
os requisitos do caput deste artigo.

CAP~TULO111
DA HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DOS DELEGADOS ELEGNEIS
Artigo 3O- As Diretorias das duas entidades em conjunto homologarão a lista dos
Delegados de Polícia elegíveis até o dia 18/09/2018.
Parágrafo único: A lista homologada será divuigada no site das entidades e publicada
em jornal de grande circulação.
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CAP~TULON
,- DA CAMPANHA

Artigo,,4O- As ideias, projetos e ,propostas de campanha ficarão ao encargo de cada
candidato. Também ficará ao encgrgo do candidato a divulgação, difusão e propagação
das propostas referidas.
Parágrafo primeiro: A ADEPOL-PR bem como o SIDEPOL-PR não assumirão a
responsabilidade por propostas, seus conteúdos e ações de divulgação e propagação
das mesmas, cabendo única e exclusivamente ao candidato a elaboração de propostas e
projetos e divulgam dos mesmos por meio impresso, eletr&nico, digital, e demais
ferramentas Ilcitas de comunicação.
Parágrafo segundo: Não serão permitidas açóes de campanha dentro das
dependâncias da ADEPOL-PR e do SIDEPOL-PR em hipótese alguma.
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CAP~TULOv
DOS ELEITORES
Eidmres: A&go eO-São eleitores todos os Delegados de Polícia do Estado do Paraná
em athidade, independentemente de serem associados à ADEPOL-PR dou filiados ao
SIDEPOL-PR.
CAP~TULOVI
DA VOTAÇAO
- Será disponibilizada votação por meio eletr6nico, via webmail instiucional
Artigo
enviado aos eleitores.
Artigo TO- A votação por meio eletrônico terá início às 9h do dia 03/10/18 e encerrará às
17h do mesmo dia.
Parhgrafo úInico: No mesmo período, ser8 disponibilizado, na sede da ADEPOL-PR, na
Rua Padre Agostinho, 850, Mercês, Curitiba-PR, terminal eletrdnico para votação.
Artigo V - O sistema eletfônico de votação conterá o nome de todos os Delegados de
Polícia elegiveis constantes da lista homologada e cada eleitor poderá votar em até três
candidatos de sua preferéncia.
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Rua Padre Agostinho, 850 - Mercês - CEP 80.430-050 Curitiba-PR
Foneffax (41) 3222-9241 / E-mail: adepol@terra.com.br
www.adepolpr.org
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CAP~TULOVII
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
ArtigoBO- O resultado do procesqo etetivo será divulgado pelas Diretorias das entidades,
em conjunto, logo após a apuração do resultado, os quais procederão a sua publicação
nos sites das entidades e em jornais de grande circulação.
Artigo 10 - Considerar-se-ão eleitos para integrar a lista triplice os 3 (Ws) candidatos
que receberem maior número de votos apurados.
Parágrafo único: Em caso de empate em uma ou-mais posiçdes seri40 considerados os
seguintes critérios de,desempate - 1°) Maior tempo de exercício na primeira classe; 2O)

Maior tempo de exercício no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Paraná; 3 O )
Maior idade.
Artigo 11 - A iista triplice eleita e homologada, após verificação dos requisitos constantes
do Artigo 2O, será encaminhada pelas entidades representativas ao próximo Governador
Eleito do Estado do ParanB, tão logo seja publicado o resultado das Eleições 2018 pelo
TRE-PR.
Aago 12 - Os casos omissos neste edita1 serão disciplinados pelas Diretorias das duas
entidades em conjunto.
Artigo 13 O presente edita1 será publicado em jornal de grande circulação.
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LISTA DE DELEGADOS ELEG~VEIS
Adriano Chohfi .
Alcileny ~ d r i a n ada Cunha Artigas
~ l c i - r de Almeida Garrett
Alexandre Luis Teixeira
Alexandre Macorin de Lima
Alfredo Dib Junior
Alison Paludzyszyn de Souza
Amadeu Trevisan Araújo
Ana Claudia Machado
Antonio Macedo de Campos Junior
Araci Carmen Costa Vargas
Amando Braga de Morais Neto
Benedito Gonçalves Neto
Charis Negrão Tonhozi
Clóvis Galvão Gomes
Demetrius Gonzaga de Oliveira
Erineu Sebastijáo Portes
Francisco Alberto Caricati
Francisco Jose BatSsta da Costa
Hamilton Cordeiro da Paz Junior
Haroldo Luiz Vergueiro Davison
Itiro Hashitanl
Jaim Amódio Estorílio
Jorge &&r Pinto
Jorge Cezar Ajuz
Jorge Luiz Wolker
3-8, Aparecido Jacovós
José, SudBrio da Silva
Julio Cezar dos Reis
Luciana de Novaes
Luis Fernando Viana Artigas Junior
Luiz Alberto Cartaxo Moura
Luiz Antonio Zavatrrro
Luiz Carlos de Oliveira
Marcelo Lemos de Oliveira
Marcia Tavares dos Santos
Marco Antonio Lagana
Marcus Venícius de Figueired
Marcus Vinícius dai Costa Michel
Maritza Maíra Haisi
. Maurício de Oliveira Camargo
Miguel Marcelo C6sar Stadler
Naylor
- Gustavo Robert de Lima
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CRONOGRAMA
(para criag%odas artes de divulgação)

- 1310~2018- PublicaçLo do ~ d i t ael da Lista de Delegados Elegíveis;
- 18tO912018 - Homologaçao e publicação da lista final de Delegados Elegíveis;
- 28109l2018 - Encerramento do período de campanha;
- 0111012018 - ValidaçHo do sistema eletrbnico de.-votação;
- 0311012018 - Dia da votação;
- 0411012018 - Homdoga~ãodo resultado da eleição;
- 0511012018 - Publicação do resultado da eleição.
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