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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

TRIÊNIO 2023/2025 

 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 

PIAUIENSES – AMAPI, no uso de suas atribuições estatutárias especialmente 

a prevista no artigo 73, § 1º, CONVOCA ELEIÇÕES presenciais para o dia 11 

de novembro de 2022, entre 08h00 e 17h00, para escolha dos membros da 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o triênio 2023/2025, e 

DESIGNA COMISSÃO ELEITORAL constituída pelos Associados JOÃO 

GABRIEL FURTADO BAPTISTA, LIRTON NOGUEIRA SANTOS e VALÉRIO 

NETO CHAVES PINTO, sob a presidência do associado mais antigo. 

Obs.: Nos termos do Art. 75, §5º do Estatuto da AMAPI, 

havendo viabilidade técnica, a votação poderá ocorrer também por meio 

eletrônico e com a utilização de sistema criptografado que garanta o sigilo e a 

segurança do voto. Nesse caso, a votação pela internet será realizada no 

período de 08 a 10 de novembro de 2022, devendo ser enviado a 

todos(as) os(as) associados(as), oportunamente, o link para votação. 

E para que todos os(as) associados(as) tomem 

conhecimento, é público o presente Edital, na forma estatutária, o qual deverá 

ser divulgado na sede da AMAPI e por outros meios de comunicação, ficando, 

desde logo, todos cientificados de que o prazo para registros de chapas dar-

se-á das 08:00 às 18:00 horas nos dias úteis, e aos sábados das 08:00 às 

12:00, no período de 13 de outubro a 25 de outubro de 2022 (artigo 73, § 2º, 

do estatuto da AMAPI), na sede desta associação, e deverá atender às 

normas estatutárias e regulamentares. 

Desta forma, a AMAPI convoca todos(as) os(as) 

associados(as) para participarem das eleições para nova Diretoria e Conselho 

Fiscal, gestão 2023/2025, de acordo com o cronograma abaixo:  

http://www.amapi.org.br/


1) Edital de Convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal: 

13/10/2022;  

2) Período para inscrição de chapas: de 13/10/2022 até 

25/10/2022;  

3) Prazo para homologação das chapas: de 25/10/2022 a 

26/10/2022;  

4) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 

26/10/2022;  

5) Consulta on-line aos associados sobre as chapas 

inscritas: de 26/10/2022 a 27/10/2022;  

6) Assembleia Geral Extraordinária para eleição e 

apuração dos votos de forma presencial (Clube dos Magistrados Piauienses): 

11/11/2022; 

7) Havendo viabilidade técnica, a votação poderá ocorrer 

pela internet: período de 08 a 10 de novembro de 2022.  

 

Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas 

para o endereço eletrônico da AMAPI (amapi.amapi@gmail.com), que serão 

esclarecidas pela Comissão Eleitoral.  

 
Teresina-PI, 12 de outubro de 2022. 
 
 
 

LEONARDO BRASILEIRO 
Presidente da AMAPI 


