
 

 

 
 

EDITAL Nº 01/2019 

CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO ELEITORAL 

O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 

Paraná – CRMV-PR, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

considerando os termos das Resoluções do CFMV nºs 958/2010, 762/2004, 

1122/2016 e decisão do Plenário do CRMV-PR, procede a abertura do 

processo eleitoral para escolha de componentes para a Diretoria Executiva e 

Conselheiros Efetivos e Suplentes para o triênio 2020/2023 e CONVOCA os 

Médicos Veterinários e Zootecnistas em pleno gozo de seus direitos para a 

eleição que será realizada no dia 19 de maio de 2020 por meio de votação 

eletrônica, pelo site www.eleicoes2020.crmv-pr.org.br, das 00h01m às 20hs, 

ou presencialmente na Sede do CRMV-PR, localizada na Rua Fernandes de 

Barros, 685 , Alto da Rua XV, em Curitiba – PR, das 08h30m às 17h e também 

por correspondência, a fim de exercerem seu direito de voto. 

O eleitor que optar pela votação por correspondência deverá manifestar sua 

vontade formalmente com o envio de e-mail para eleicoes2020@crmv-

pr.org.br até o dia 27/03/2020, para que possamos enviar o material eleitoral 

correspondente. 

Todos os profissionais inscritos no CRMV-PR receberão uma carta, no 

endereço cadastrado no SISCAD, contendo a senha para acesso ao 

site www.eleicoes2020.crmv-pr.org.br. A partir de 1º de maio a senha poderá 

ser redefinida, e a votação correrá no dia 19/05/2020 a partir de 00h01min até 

as 20hs. 

As inscrições de Chapas concorrentes obedecerão aos termos da Resolução do 

CFMV nº 958/2010 e 1122/2016, da Lei nº 5.517/68, do Decreto nº 64.704/69 

e demais dispositivos vigentes, e deverão ser instruídas com fotografia atual, 

frontal e colorida do candidato a Presidente, sendo recebidas na Sede do 

CRMV-PR em Curitiba - PR, até às 16h do dia 20 de março de 2020. 

Em não havendo quórum conforme estabelecido no §2º do artigo 47 desta 

Resolução CFMV nº 958/2010, haverá 2º Turno no dia 18 de junho de 2020 

nos mesmos termos da votação em primeiro turno. 

Para outras informações e atendimento aos interessados: Rua Fernandes de 

Barros, nº 685, Alto da Rua XV, Curitiba, Paraná, fone (41) 3218-9450 ou e-

mail eleicoes2020@crmv-pr.org.br. 

 

Méd. Vet. Rodrigo Távora Mira 

CRMV-PR nº 3103 

Presidente 
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