
 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

1 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP E ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PROMED DO DIA 31 DE JULHO DE 2020. 
 
 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 09h (nove 
horas), em primeira convocação, e às 09h15m (nove horas e quinze minutos), em 
segunda convocação, na sala da Presidência da sede administrativa da 
Associação Paranaense do Ministério Público – APMP, situada na Rua Mateus 
Leme, 2018, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, realizou-se a Assembleia Geral 
Ordinária da Associação Paranaense do Ministério Público – APMP e da 
Associação Paranaense de Assistência à Saúde dos Membros do Ministério 
Público – PROMED. Nos termos da Lei nº 14010/2020 tal ato ocorreu 
excepcionalmente de maneira virtual com transmissão disponibilizada para todos 
associados. O Presidente da APMP, ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ, 
desejou bom dia a todos e declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária. De 
início, repassou algumas regras de dinâmica, tendo em vista o grande número de 
pessoas que estavam assistindo on-line a Assembleia. Em seguida, sublinhou que 
diante da pandemia causada pela Covid-19, todos estão vivenciando um momento 
que era até então inimaginável. Destacou que, não obstante as dificuldades, esse 
momento aflorou sentimentos de humanidade, união e solidariedade, os quais 
também passaram a ser refletidos no âmbito dessa Entidade de Classe. 
Asseverou que tais valores constituem norte desta Associação nestes quase 
setenta anos. Falou que todos estão sendo muito exigidos, seja pessoalmente ou 
profissionalmente. Foi preciso se readaptar, sendo mais fácil para alguns e mais 
difícil para outros. Destacou que isso não fora diferente no âmbito da Associação. 
Disse acreditar que nos últimos meses tem-se conseguido êxito nesse processo 
em torno da principal causa do ponto de vista associativo que é a defesa do 
Ministério Público paranaense, do Ministério Público brasileiro, graças a atuação 
de cada Diretoria e, principalmente, em razão da compreensão, paciência, apoio e 
confiança de todos os mil e duzentos associados (as). Pediu compreensão e 
paciência se nesse ínterim foi necessário o fechamento das sedes e subsedes 
para uso dos associados. Destacou que são espaços importantes de 
confraternização e de socialização, de encontro, de prática de esportes e que 
fazem falta para todos. Acredita, não só por ser otimista, mas porque acompanha 
junto com a Diretoria essas mudanças e as adaptações, que nos próximos meses 
consiga-se aos poucos retomar, ainda que parcialmente, algumas atividades, 
reabrindo algumas unidades com todas as cautelas que o momento exige visando 
a maior segurança possível. Registrou seu pedido de compreensão e paciência 
em nome da Diretoria. Em seguida, explicou a finalidade e o objeto da 
Assembleia. Em primeiro lugar seria submetida à aprovação as contas da 
Associação, da Mútua e da PROMED. Posteriormente, ter-se-ia a prestação das 
atividades desenvolvidas ao longo desse primeiro ano de gestão da atual 
Diretoria. Sublinhou que prestar contas significava efetivamente avaliar o quanto 
se conseguiu realizar, em termos de resultados, e a partir de dados objetivamente 
aferíveis, verificar os objetivos assumidos. Destacou que, além disso, essa 
prestação de contas tem por objetivo vislumbrar uma perspectiva de atuação da 
atual Diretoria para o próximo ano. Comentou que gostaria de ouvir os (as) 
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associados (as) sobre essas perspectivas e rumos traçados e promover, a partir 
desse diálogo, eventuais correções. Disse que uma Entidade de Classe deve 
sempre primar pelo diálogo e pela abertura da democratização dos espaços. 
Diante disso, ponderou que essa Assembleia não seria somente para prestar 
contas, mas também para ouvir os (as) associados (as) sobre os rumos da gestão 
para esse segundo ano de mandato, assim como atualizá-los sobre alguns temas 
institucionais relevantes que foram tratados ou que estão sendo objeto de 
tratativas e de trabalho por parte da Diretoria, seja no âmbito estadual ou nacional. 
Posteriormente, antes de adentrar no primeiro item da pauta, o Presidente da 
APMP, ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ, passou a palavra aos Vice-
Presidentes, MIGUEL JORGE SOGAIAR e NAYANI KELLY GARCIA, para darem 
as boas-vindas para todos (as) associados (as) que estavam participando daquele 
ato. Com a palavra, o 1º Vice-Presidente, MIGUEL JORGE SOGAIAR, desejou 
um bom dia a todos e que era um prazer vê-los e ouvi-los daquela forma em 
decorrência dessa situação inusitada que ninguém esperava vivenciar. Falou que 
era uma vitória realizar essa Assembleia com tantos colegas participando de 
forma virtual. Disse sentir-se honrado em integrar essa Diretoria. Destacou que foi 
gratificante o contato com os Grupos de Estudos durante todo esse período, o que 
lhe propiciou um conhecimento melhor da Instituição do Ministério Público do 
Paraná. Enalteceu a incansável e combativa atuação do Presidente da APMP, 
ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ. Disse que é, assim como muitos, 
testemunha do seu empenho em representar o Ministério Público do estado do 
Paraná, não só nas terras araucarianas, mas em todo o país e, principalmente, a 
sua destacada atuação perante a Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público - CONAMP. Sublinhou a necessidade, mais do que nunca, desse espírito 
de união da classe que representa a maior arma, juntamente com o apoio da 
população brasileira, contra os constantes ataques e tentativas de enfraquecer o 
Ministério Público brasileiro. Em seguida, o Presidente da APMP agradeceu as 
palavras e concedeu o uso da palavra imediatamente a 2ª Vice-Presidente, 
NAYANI KELLY GARCIA. Com a palavra, desejou bom dia a todos e disse que se 
sentia muito feliz estar revendo todos (as) os (as) colegas, embora seu desejo 
fosse de abraçá-los e poder estar conversando pessoalmente, mas que era 
preciso ter paciência. Falou que a pandemia ao menos aperfeiçoou o uso dos 
meios virtuais e a que a Assembleia contava com um número expressivo de 
participantes. Asseverou que essa gestão, em apenas um ano, conquanto o 
cenário político fosse desfavorável em razão da pandemia, conseguiu muitas 
conquistas. Ponderou que isso somente foi possível em razão desse espírito de 
união e de pertencimento que cada membro atual da Diretoria, tanto da Diretoria 
geral como por parte dos Diretores Operacionais. Registrou que não era fácil 
cumular às funções profissionais, ainda mais agora com todo esse trabalho 
remoto que exige uma forma diferente de trabalhar, esse trabalho associativo, 
sendo, portanto, uma doação de cada membro integrante dessa Diretoria. 
Destacou o trabalho belíssimo e inovador que está sendo feito e que esse 
estímulo e empolgação do grupo, ratificando as palavras do 1º Vice-Presidente, 
decorre da liderança do Presidente da APMP, pessoa extremamente dedicada, 
inteligente e com uma visão de gestão espetacular, que possibilita que cada 
Diretor Operacional, cada Diretor da PROMED, cada membro do Conselho Fiscal, 
cada funcionário (a), consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma. 
Destacou ser um privilégio trabalhar com esse grupo sob o comando da sua 
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gestão. Disse que está aprendendo muito. Repassou que muitas inovações serão 
trazidas. Algumas já disponíveis, como a mudança na forma de comunicação, as 
reformas nas sedes e subsedes. Outras mudanças mais profundas e difíceis que 
estão sendo trabalhadas, como a gestão administrativa da Associação. Por fim, 
desejou uma ótima reunião e parabenizou todos os demais membros da Diretoria 
da Associação pelo trabalho belíssimo que foi feito nesse nosso primeiro ano de 
gestão. Na sequência, o Presidente da APMP, ANDRÉ T. P. GLITZ, antes de dar 
início aos itens da pauta, já que sabe que muita gente acaba tendo que sair antes 
da reunião, deixou registrado seu especial agradecimento em nome da Diretoria a 
todos (as) os (as) diretores (as) operacionais e aos associados (as). Disse pensar 
que o papel do líder hoje em dia é muito mais um papel de ouvir e estimular, 
ampliando os espaços de participação e fazendo surgir novas lideranças. É ter 
muitas vezes mais perguntas do que respostas para os rumos de uma instituição 
como a Associação Paranaense do Ministério Público. Salientou que é isso que 
vem tentando fazer ao lado desta Diretoria. Registrou seu sincero agradecimento 
a todos e a todas. Disse que nessa semana uma colega muito querida falou que 
nessa Presidência da Associação há um projeto familiar, considerando o 
envolvimento da sua esposa, da sua família, que estão sempre do seu lado, 
participando e auxiliando a Associação. Comentou que posteriormente refletiu 
sobre o que ouviu e concluiu que na verdade é algo muito maior. Trata-se de um 
projeto familiar, porém não só da família dele, do Presidente da APMP, mas de 
todas as famílias que fazem parte e integram a Associação. Na sequência, 
cumprida essa liturgia inicial importante, passou-se imediatamente ao primeiro 
item da pauta desta Assembleia. I) Leitura, discussão e aprovação da Ata da 
Assembleia Geral Ordinária anterior realizada em 31 de janeiro de 2020, 
referente ao segundo semestre de 2019. O Presidente da APMP asseverou que 
essa ata havia sido encaminhada por e-mail e disponibilizada no site, assim como 
encaminhada por meio de aplicativo WhatsApp aos associados. Disse que não 
houve o recebimento de nenhuma observação quanto ao seu conteúdo. Posto 
isto, indagou se havia alguma observação a ser feita em relação à ata ou se está 
aprovada. Na sequência, restou aprovada a ata da última Assembleia Geral 
Ordinária. Após, passou-se ao segundo item do edital desta Assembleia que 
consistiu na prestação de contas da APMP, Mútua e PROMED referente ao 
quadrimestre de dois mil e dezenove e primeiro semestre de dois mil e vinte. II) 
Prestação de contas da APMP, PROMED e MÚTUA, relativas ao quarto 
trimestre de 2019 e primeiro semestre de 2020. O Presidente da APMP, 
ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ, fez uma observação preliminar, antes de 
conceder a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, FERNANDO DE PAULA 
XAVIER JUNIOR, que essas contas da Associação são, em virtude de 
determinação estatutária, aprovadas trimestralmente pelo Conselho Fiscal. Disse 
que o Presidente do Conselho Fiscal, na sequência, explicaria em detalhes esse 
novo método de análise de contas que foi estabelecido por essa gestão atual do 
Conselho Fiscal. Ficou pendente na última Assembleia Geral Ordinária a análise 
das contas de um trimestre em razão de um realinhamento interno que estava 
sendo feito. Essa readequação ocorreu logo no início do ano de 2020 e o 
Conselho Fiscal aprovou as contas do 4º trimestre de 2019 e as contas do 1º 
trimestre e 2º trimestre de 2020. Disse que o Presidente do Conselho Fiscal 
submeteria essas contas, da APMP e da Mútua, de maneira resumida, porquanto 
o seu detalhamento estava disponibilizado aos (às) associados (as). Em seguida, 
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a palavra seria repassada para o Diretor Executivo da PROMED, WILLIAN 
BUCHMANN, que faria um resumo das contas da operadora de plano de saúde. 
Primeiramente, com a palavra, o Presidente do Conselho Fiscal, FERNANDO DE 
PAULA XAVIER JUNIOR, desejou um bom dia a todos e parabenizou o 
Presidente da APMP pelo seu primeiro ano de gestão. Disse que ele foi seu 
colega de concurso e desde o começo da carreira no Ministério Público 
acompanhou a excelência do trabalho dele como Promotor de Justiça. Registrou 
seus cumprimentos aos colegas que participaram de forma virtual daquela 
Assembleia. Ratificou que essa era a primeira Assembleia Geral Ordinária 
realizada de forma totalmente virtual. Em seguida, em relação ao Conselho Fiscal 
especificamente falou que decidiram, de forma colegiada, alterar o método de 
análise das contas, dos documentos contábeis e dos números, analisando-os 
mensalmente. Todo mês o departamento financeiro, em conjunto com a empresa 
de contabilidade contratada pela Associação, repassa a todos Conselheiros (as) 
Fiscais as informações do mês anterior para análise mais detalhada e melhor 
avaliação dos dados. Além disso, as reuniões do Conselho Fiscal passaram a ser 
realizadas trimestralmente, conforme determina o Estatuto da APMP. Esclareceu 
que, conforme mencionado pelo Presidente da APMP, na reunião ocorrida no final 
do mês de 04/2020 foram analisadas as contas do último quadrimestre de 2019 e 
as contas do primeiro trimestre de 2020. Na semana passada a este ato, foi 
realizada uma nova reunião para análise de parte das contas do segundo 
trimestre de 2020. Registrou que todas as contas apresentadas nessas duas 
reuniões foram devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal. Em seguida, de 
maneira resumida e condensada, apresentou aos associados a atual situação 
financeira da Associação. As contas, objetos de análise, se referem ao último 
trimestre de 2019 e ao 1º semestre de 2020. Disponibilizou dados referentes ao 1º 
semestre de 2020. Inicialmente, fez um comparativo dos resultados do 1º 
semestre de 2019 e do ano de 2020, destacando informações referentes às 
receitas e despesas, o resultado semestral de 2019 foi de R$ 678.628,80 
(seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) 
de superávit. Já nesse mesmo semestre no ano de 2020 essa cifra passou para 
um superávit de R$ 760.413,45 (setecentos e sessenta mil quatrocentos e treze 
reais e quarenta e cinco centavos). Posteriormente, repassou de maneira 
individualizada as receitas da Mútua, das aplicações financeiras e demais receitas 
e despesas. Repassou questões financeiras relacionadas aos gastos com as 
despesas derivadas das subsedes da Associação, localizadas em Umuarama, 
Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Colombo, Litoral, assim como aquelas 
originadas pelo hotel de trânsito, com a sede Administrativa e com a própria 
Mútua. Registrou ainda a existência de despesas tributárias e financeiras. Citou 
que tem valores aplicados nos bancos SICREDI e Itaú. As subsedes utilizam 
aplicações também do Itaú, SICREDI e Caixa Econômica Federal. Como 
abordado na Assembleia pretérita, tinha-se a intenção de executar um projeto de 
unificação de contas nos bancos, haja vista que essas contas estavam 
espalhadas. Em decorrência disso, conseguiu-se em relação às subsedes uma 
unificação maior em torno do SICREDI, de modo que atualmente quase todas as 
contas da Associação estão concentradas no SICREDI e as demais estão no Itaú 
e na Caixa Econômica Federal. Em relação à Mútua, informou que tem em caixa 
hoje o valor de R$ 6.775.384,62 (seis milhões setecentos e setenta e cinco mil 
trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Afirmou que os 



 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

5 

 

dados apresentados foram devidamente verificados e reverenciam a saúde 
financeira da Associação que está no rumo certo e de progresso financeiro. O 
Presidente da APMP falou que antes de passar a palavra para o Diretor Executivo 
da PROMED gostaria de destacar que esse trabalho e essa saúde financeira 
positiva é consequência de gestões que antecederam a sua e que foram 
extremamente competentes e eficientes em deixar esse legado. Destacou a 
importância desse reconhecimento por parte da atual Diretoria. Falou que sempre 
há espaço para aprimorar esse trabalho que foi refinado e moldado de acordo com 
as propostas desta Diretoria. Asseverou a dedicação e a paciência do 1º 
Tesoureiro, ALEXEY CHOI CARUNHO, e da 2ª Tesoureira, LEANDRA FLORES, 
com olhares críticos, mas com uma perspectiva positiva, conseguiu-se um 
aperfeiçoamento da gestão financeira da Associação. Sobretudo profissionalizar 
essa atuação. Atualmente, a Associação é praticamente uma empresa de médio 
porte e não se pode mais permitir que uma gestão financeira que não seja 
profissional para gerir uma entidade com o tamanho da APMP. Registrou que 
esse trabalho, por eles desenvolvido, merece reconhecimento, com o suporte 
dado pelos (as) integrantes do Conselho Fiscal, cuja presidência é exercida por 
FERNANDO DE PAULA XAVIER JUNIOR, juntamente com os (as) Conselheiros 
(as) AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE RAMALHO DE FARIAS, 
RICARDO BARISON GARCIA, LARISSA HAICK VITORASSI BATISTTIN e 
CAROLINE SCHAFFKA TEIXEIRA DE SÁ. Disse que eles mensalmente analisam 
as contas com todo cuidado a fim de garantir aos associados uma grande 
tranquilidade. Sublinhou que o Conselho Fiscal está fazendo um trabalho de 
verdadeiro escrutínio das contas da Associação, de tal maneira que hoje há 
condições de começar a fazer determinados ajustes finos na gestão financeira da 
Associação para que se tenha ainda mais, a médio e longo prazo, uma economia 
de recursos. Na sequência, passaria a palavra ao Diretor Executivo da PROMED, 
WILLIAN BUCHMANN, para que ele apresentasse o resultado financeiro e as 
contas da PROMED que também já foram aprovados pelo Conselho Fiscal, mas 
nesse ato seriam submetidas de maneira resumida à aprovação pela Assembleia 
Geral Ordinária. Com a palavra, o Diretor Executivo da PROMED desejou um bom 
dia a todos os colegas que estavam acompanhando aquela Assembleia. 
Cumprimentou os integrantes da Diretoria e um cumprimento especial ao 
Presidente da APMP pela gestão muito bem enaltecida, nos termos dos elogios 
tecidos pelo 1º Vice-Presidente da Associação e pela 2ª Vice-Presidente. Disse 
que faz coro das palavras ditas por eles, haja vista que o Presidente desempenha 
um trabalho exemplar, sendo testemunha disso de forma mais direta inclusive à 
frente da PROMED, e, ainda, de maneira bastante participativa. Disse que ele tem 
conhecimento de absolutamente tudo que acontece e ao mesmo tempo confere 
participação e autonomia a todos (as) os (as) Diretores (as) e aos funcionários 
naquilo que lhes compete. Falou que somente tinha a enaltecer e cumprimentá-lo 
pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, especialmente na área da saúde 
ainda mais nessa fase de pandemia que dispensa demais observações quanto às 
dificuldades enfrentadas. Destacou a boa gerência, a competência do Presidente, 
ao lado dos demais colegas de Diretoria, e a compreensão bastante agradável 
dos colegas quanto a este momento difícil que está se vivenciando. Houve 
medidas restritivas administrativas que implicaram o fechamento parcial das 
atividades, mas não das portas da PROMED. Ainda, teve a suspensão de prazos 
de reembolso, enfim algumas dificuldades administrativas próprias da pandemia 
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que os colegas prontamente compreenderam e de pronto aderiram. Após, 
apresentou de forma breve os números e os dados referente ao 1º semestre do 
ano de 2020, fazendo apenas uma breve menção ao ano de 2019. Falou que com 
os dados atuais a PROMED tem uma boa saúde financeira como já vinha 
acontecendo nas últimas prestações de contas. O Conselho Fiscal aprovou as 
contas igualmente. Repassou que hoje tem em caixa o valor de R$ 24.582.000,00 
(vinte e quatro milhões e quinhentos e oitenta e dois mil reais). O saldo disponível 
é de R$ 21.653.000,00 (vinte e um milhões seiscentos e cinquenta e três reais), 
pois o restante trata-se de um valor indisponível, a título de reserva, por conta de 
exigência feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Disse que a 
princípio o valor de R$ 21.653.000,00 seria um valor considerável, mas em se 
tratando de um plano de saúde, com as oscilações mensais que acontece em 
termos de demanda da PROMED é preciso cautela. Em seguida, registrou seus 
agradecimentos também à 2º Vice-Presidente, NAYANI K. GARCIA, que com 
frequência também participa das reuniões e das discussões no âmbito da 
PROMED, assim como do Diretor de Planejamento, JOSÉ AMÉRICO PENTEADO 
DE CARVALHO, que está com ele na PROMED há muito tempo como Diretor e 
que ele além de Promotor de Justiça, como todos sabem, é também médico. 
Falou que o Presidente da APMP foi muito feliz na manutenção também do corpo 
diretivo, renomeando como Diretora a Procuradora de Justiça, MICHELE ROCIO 
MAIA ZARDO, que muito contribui com sua vasta experiência, inclusive 
participando na campanha de vacinação que será tocada de forma planejada esse 
ano. Ainda, repassou que com a saída do Diretor, MARCIO TEIXEIRA DOS 
SANTOS, para assunção da Diretoria da Mútua, agregou-se ao corpo diretivo da 
PROMED, a Promotora de Justiça NICOLE PILAGALLO DA S. MADER 
GONCALVES, sendo essa uma feliz escolha por parte do Presidente da APMP, 
ANDRÉ T. P. GLITZ. Registrou o importante serviço desempenhado pelos 
funcionários da PROMED, ainda que em meio às dificuldades, sob a chefia da 
Superintendente LUCIMARA HIPÓLITO. Em relação ao ano de 2019, a PROMED 
fechou com uma sinistralidade, que consiste no balanço entre as receitas e as 
despesas, de 104,97%. Esclareceu que a situação chegou a esse índice por conta 
do faturamento atrasado da Unimed. Disse que a Unimed atrasou o seu 
faturamento por cerca de três meses, de modo que a PROMED precisou realizar o 
pagamento dessa fatura, aumentando o percentual de sinistralidade. Apenas a 
título exemplificativo, falou que a conta da PROMED com a Unimed costuma ficar 
aproximadamente na cifra de um milhão, um milhão e trezentos, podendo, às 
vezes, até chegar a novecentos mil reais mensais. Entretanto, no mês de 
novembro de 2019 essa conta ficou em um milhão setecentos e trinta e três mil 
reais. No mês de dezembro em um milhão quinhentos e onze mil reais. Logo, no 
total do trimestre, essas contas somadas ficaram em quatro milhões quinhentos e 
vinte e cinco mil reais. Após esse aumento da sinistralidade o seu percentual, 
prontamente e naturalmente, voltou ao seu patamar normal no ano de 2020. Em 
seguida, passou a expor a situação relacionada ao 1º semestre de 2020. Hoje 
essa sinistralidade está em 80,39%. Esclareceu que esse cálculo é feito em cima 
de despesas operacionais, prestadores da rede própria, a campanha de 
vacinação, despesas com a Unimed, reembolsos e o total de despesas então 
estamos em 80,39%. A ANS recomenda para que um plano de saúde de 
autogestão como é a PROMED que se chegue ao máximo até 95% de 
sinistralidade para que o plano seja considerado saudável. A PROMED está 



 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

7 

 

aquém desse percentual, o que demonstra que ela está muito bem. No mês de 
janeiro ficou no percentual de 79,48%, em fevereiro 95,64%, março 86,85%, abril 
76,33%, maio 78,03% e junho 65,93%. A situação com relação à fatura da Unimed 
varia, na medida em que, por exemplo, no mês de fevereiro gastou-se com a 
Unimed o valor de R$ 1.474.000,00. Disse que foi verificar o porquê e tomou 
conhecimento que tiveram alguns casos envolvendo tratamentos oncológicos o 
que fez que a conta fechasse mais alta. Registrou que muitas vezes 21/24 milhões 
de reais parece muito, mas em se tratando de uma operadora de plano de saúde 
isso é diferente. Precisa-se ter essa margem em casos pontuais. Teve um caso 
que em um mês só de despesa foram R$ 106.000,00 com um beneficiário. 
Evidente que o beneficiário não tem culpa disso e a PROMED serve para isso. No 
mês de fevereiro a sinistralidade foi de 95%. A PROMED teve uma despesa 
bastante elevada com o Hospital de Londrina, foi o que justificou esse aumento. 
Entretanto, o que realmente importa é que hoje a sinistralidade está na faixa de 
80%, representando esse um índice bastante inferior e dentro do recomendado 
pela ANS. Comentou que no que se referia aos resultados semestrais de 2018, 
2019 e 2020, era oportuno ressaltar um quadro de superávit bastante positivo de 
2020 relativamente ao 1º semestre 2018, de modo que a PROMED fechou com 
um superávit de R$ 1.574.000,00. Em 2019, a PROMED fechou com superávit de 
R$ 975.000,00. Em 2020 com superávit de R$ 2.605.000,00. Quanto às 
aplicações financeiras repassou que a PROMED trabalha com o SICREDI, tendo 
aplicado o valor de R$ 7.246.000,00. Na Caixa Econômica Federal tem-se a 
quantia de R$ 17.336,00. O total de beneficiários atual é de 3.449 (três mil 
quatrocentos e quarenta e nove). A questão dos reembolsos, no ano de 2020 em 
virtude da pandemia, o reembolso feito pela PROMED chegou a R$ 848.000,00, 
batendo quase na faixa de novecentos mil reais. Asseverou que se trata de um 
aspecto positivo, porquanto são poucas as operadoras que trabalham com 
reembolso e o valor a título de reembolso feito pela PROMED representa um 
verdadeiro cartão de visitas comparado com outros planos. Disse não falar nunca 
em demérito à Associação de Assistência Médico Hospitalar dos Magistrados no 
Estado do Paraná – JUDICIMED, mas pelo contrário, haja vista que também 
representa um plano de saúde exemplar. Todavia, os valores de reembolsos 
realizados pela PROMED são bastante superiores àqueles praticados pela 
JUDICIMED. Ainda, ressaltou que a PROMED atingiu a melhor faixa de pontuação 
de resultado no índice de desempenho da saúde suplementar que é o IDSS, que é 
um índice que varia de 0,8 a 1. A PROMED atingiu a melhor faixa de pontuação 
dos planos de saúde em 0,82 pontos, o resultado é obtido a partir de algumas 
dimensões, que vão desde a qualidade da atenção à saúde, a assistência médica 
prestada, a garantia do acesso e da qualidade hospitais, laboratórios e 
profissionais de saúde, sustentabilidade de mercados e satisfação do cliente e 
solidez do plano de saúde, sendo que neste quesito o plano ganhou a nota 
máxima. A dimensão da gestão de processos e a qualidade da gestão 
administrativa do plano então até em homenagem a todos os colegas que vem 
colaborando e aqui diz se referir a todos os associados e beneficiários, pois sem a 
compreensão de todos não tem como fazer uma gestão com essa valorização e 
com esse reconhecimento. Agradeceu especialmente a Diretoria e o Presidente 
da APMP e da PROMED, ANDRÉ GLITZ. Ato contínuo, o Presidente agradeceu 
as palavras. Em seguida, falou sobre a contribuição do Diretor da Mútua, MÁRCIO 
TEIXEIRA que mais adiante faria um detalhamento das contas, nada obstante, 
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anteriormente, o Presidente do Conselho Fiscal, tendo tratado dela. Rememorou 
que o fundo de contingência é de aproximadamente R$ 2.700.000,00. Em 
seguida, submeteu à aprovação da Assembleia Geral Ordinária as contas da 
APMP, da PROMED e da Mútua, referentes ao 4º trimestre de 2019 e 1º semestre 
de 2020. Diante da ausência de observação, restou deliberada a aprovação das 
contas. Posteriormente, passou-se para o terceiro item da pauta. III) Balanço das 
atividades do primeiro ano de gestão da atual Diretoria da APMP (2019/2020) 
e planejamento para o segundo ano de gestão (2020/2021). Sobre esse item, o 
Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, comentou que faria na sequência um 
balanço, de forma resumida e objetiva, a fim de prestar contas da atual gestão aos 
associados, possibilitando-lhes aferir o quanto logrou-se êxito em cumprir os 
compromissos assumidos no plano de gestão desta atual Diretoria. Essas metas 
tem sido incansavelmente objeto de trabalho e dedicação de todos os integrantes 
da Diretoria e dos (as) Diretores (as) Operacionais. Com esses dados conseguir-
se-á analisar o que será preciso fazer nesse segundo ano da atual gestão, 
ouvindo os (as) associados (as) sobre eventuais ajustes de percurso, mudanças 
de rumo, aperfeiçoamentos (des) necessários em cada uma das áreas de atuação 
da Associação, em cada uma das Diretorias Operacionais. Registrou que todos os 
pilares, os princípios, os nortes foram estabelecidos no planejamento desta 
gestão, resultante de propostas dos (as) próprios (as) associados (as) que foram 
incorporadas no plano de gestão que foi construído de maneira bastante 
democrática. Teceu comentários sobre a necessidade de uma maior 
descentralização das atividades associativas, capilarizando as atividades para os 
associados do interior do estado do Paraná. Buscou-se uma priorização da defesa 
das prerrogativas e das causas institucionais do Ministério Público, dos assuntos 
institucionais e a implantação de um processo de aperfeiçoamento e 
modernização da comunicação. Falou do material preparado com um relatório 
anual a fim de consolidar no documento esses resultados. Evidente que isso se 
tratava apenas de um resumo, uma compilação das principais realizações ou dos 
principais resultados desse primeiro ano de gestão, cujo conteúdo seria submetido 
resumidamente por parte das Diretorias Operacionais respectivas. Iniciou-se pelas 
atividades desenvolvidas pela Diretoria de Assuntos Institucionais e 
Acompanhamento Legislativo. O Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, 
ponderou que é de conhecimento notório que se vivencia um momento 
extremamente difícil no âmbito do Ministério Público brasileiro. O contexto político 
já era de bastante dificuldade e agora foi ainda mais agravado com o advento da 
pandemia. Em consequência disso tem-se gerado uma priorização das atividades 
no âmbito institucional e no âmbito legislativo. Falou que durante esse primeiro 
ano realizaram diversos acompanhamentos e tratativas com os representantes no 
parlamento sobre diferentes projetos de leis e projetos de emenda constitucional 
que afetavam o Ministério Público brasileiro. Na sequência, disse que seria 
repassado apenas um breve resumo daquilo que foi tratado. Comentou que em 
conjunto com a Diretoria de Assuntos Legislativos tem-se feito o encaminhamento 
e a preparação de material inclusive para a CONAMP. Pediu que o Diretor de 
Acompanhamento Legislativo, RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL, 
mencionasse, quando da sua fala na sequência, esse trabalho confeccionado pelo 
Ministério Público do Paraná, por essa Diretoria e que está sendo tratado com a 
Procuradoria Geral da República (PGR) e com o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). No âmbito nacional, inclusive com assunção por parte desta 
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Associação de uma nova comissão da coordenação criada pela Diretoria da 
CONAMP, justamente para que o Ministério Público brasileiro deixasse de ser 
refém e passasse a ter uma atuação mais proativa nessa atividade legislativa. 
Além dessa coordenação assumida no âmbito nacional, tem sido realizado um 
trabalho muito forte também a nível local junto à Procuradoria-Geral de Justiça. 
Nesse ponto, o Presidente da APMP fez um registro ao apoio encontrado na 
Procuradoria-Geral de Justiça que valoriza muito o trabalho desenvolvido por esta 
Entidade de Classe. Disse que a PGJ hoje é representada na pessoa do 
Procurador de Justiça, GILBERTO GIACOIA, que sempre está de portas abertas 
para ouvir. Nada obstante possam surgir algumas divergências sobre 
determinados assuntos, ele está sempre disposto a ouvir os pleitos associativos 
com bastante atenção, viabilizando o repasse dos pontos de vista da Associação 
que são sempre levados em consideração. Disse que era preciso fazer esse 
reconhecimento. Comentou sobre essa abertura de diálogo, inclusive em relação 
à Lei Complementar 173/2020. Destacou-se que a Diretoria tem trabalhado de 
maneira articulada e conjunta quando há interesses convergentes em prol do 
nosso Ministério Público do Paraná. Asseverou que essa abertura para diálogo, 
consequentemente com a valorização desta Associação de Classe, tornou-se 
possível apresentar uma série de iniciativas materializadas em requerimentos à 
Administração Superior. Repassou que ao longo desse ano foram 20 (vinte) 
requerimentos sobre diferentes temas, por exemplo, sobre o auxílio saúde, 
indenização de férias, regularização do passivo, previdência complementar dentre 
outros. Falou que buscam sempre divulgá-los. Posteriormente, a palavra foi 
repassada aos Diretores de Acompanhamento Legislativo, RODRIGO LEITE 
FERREIRA CABRAL e HUGO EVO MAGRO CORREA URBANO, que prestam 
importante auxílio aos assuntos de natureza legislativa, também a referida 
comissão de assuntos legislativos da CONAMP. Como dito, o Presidente da 
APMP mencionou que o próprio Diretor RODRIGO CABRAL preparou um material 
interessante que contou com a aprovação da CONAMP sobre conflitos de 
atribuições entre Ministérios Públicos no âmbito do CNMP. Em seguida, com a 
palavra o Diretor, RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL, desejou um bom dia a 
todos e agradeceu as palavras do Presidente da APMP. Comentou que 
recentemente o Supremo Tribunal Federal, depois de uma vacilância na 
jurisprudência, acabou atribuindo ao Plenário Virtual a atribuição para a decisão 
de conflitos e atribuições entre membros do Ministério Público dos estados e da 
União e entre membros do Ministério Público de estados distintos. Esclareceu que 
antigamente quem decidia esses conflitos de atribuições era o STJ depois passou 
para o STF. Essas duas posições eram ruins, pois competia ao Poder Judiciário 
decidir aquilo que o Ministério Público faria e quais membros do Ministério Público 
atuariam, sendo essa uma posição que não era a ideal. Depois, em um terceiro 
momento, a jurisprudência do Supremo, até por uma visão pragmática, acabou 
atribuindo essa competência para a decisão dos conflitos ao Procurador-Geral da 
República (PGR). Para o Diretor isso pareceu uma das piores posições, uma vez 
que entre duas Instituições em conflito caberia a uma delas a decisão, como se 
fosse o árbitro do jogo. Segundo ele isso não seria uma decisão, mas sim uma 
atribuição unilateral. Trataram o Ministério Público como uma espécie inferior ao 
Ministério Público da União, e sabe-se que na configuração normativa da 
Constituição Federal inexiste esta hierarquia entre Estados e União, razão pela 
qual não poderia haver também tal distinção entre os MPs e MP da União. 
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Posteriormente, foi decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
conquanto não fosse ideal, pois gera grandes preocupações principalmente pelo 
risco de membros externos ao Ministério Público decidirem sobre como deve ou 
não deve atuar o Ministério Público, que a referida discussão estaria incluída na 
atribuição finalística do Ministério Público. Hoje, no Conselho existe uma 
tendência de que não é uma decisão de natureza administrativa e o Supremo 
parece que foi na mesma linha. Diante desse contexto preocupante acabou-se 
formulando uma ideia de criação no âmbito do Conselho Nacional do Ministério 
Público uma Comissão Permanente de Conflito de Atribuições, que é uma 
Comissão formada de forma igualitária entre Ministério Público da União e o 
Ministério Público dos Estados a ser integrada por seis membros do Ministério 
Público dos Estados e seis membros do Ministério Público da União e a eles, ao 
Plenário do CNMP, seria delegada a função de decidir os conflitos de atribuição 
entre as Instituições. A única hipótese ressalvada, na qual o Plenário julgaria esse 
conflito seria nos casos em que houvesse empate. Para o Diretor, tal 
encaminhamento teria várias vantagens. A primeira, é que a decisão final ficaria 
na própria Instituição do Ministério Público e os integrantes seriam indicados pelo 
PGR, pelo MPU e cada Procurador-Geral de Justiça teria direito a indicar um 
integrante pra compor uma grande lista, na qual os três nomes mais votados pelo 
Plenário do CNMP integrariam essa Comissão. Deste modo, haveria uma 
representatividade maior e a decisão ficaria dentro do Ministério Público, sem 
maiores riscos. Citou que se imaginássemos um conflito de atribuição importante 
estar nas mãos de um membro externo, que poderá nada fazer, inviabilizando 
fosse proferida a decisão, isso seria algo ruim. Destarte, fez-se uma minuta de 
Resolução que foi encaminhada e aprovada no âmbito da CONAMP. Ponderou 
que, como a ideia é trabalhar em várias frentes, também no âmbito do CNPG, o 
PGJ, GILBERTO GIACOIA, apresentou como uma moção uma Nota Técnica que 
foi aprovada, à unanimidade, Colégio de Procuradores-Gerais de Justiça. Disse 
que ela está para sair, pois fora aprovada, pendendo apenas algumas questões 
burocráticas. Em seguida, agradeceu a todos e parabenizou pela reunião e falou 
que estava à disposição. Após, o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, destacou 
o trabalho incansável feito pela Diretoria de Assuntos Institucionais, juntamente 
com trabalho feito pelos colegas AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA, CLAUDIO 
RUBINO ZUAN ESTEVES. Registrou que foi feito um diagnóstico de todos os 
procedimentos/requerimentos que estavam em andamento perante a 
Procuradoria-Geral de Justiça e fizeram uma espécie de saneamento desse 
passivo. Estabeleceram prioridades para o primeiro ano de gestão e conseguiu-se 
visualizar em termos estratégicos o que seria viável e importante para dar os 
encaminhamentos. Foram apresentados 20 (vinte) requerimentos que estão 
citados no documento preparado e disponibilizado aos associados. Essa Diretoria 
também é responsável por um trabalho muito importante referente à 
Recomendação Conjunta 2/2020, agora do Conselho Nacional do Ministério 
Público, mas sabe-se que essa Recomendação Conjunta por parte do Procurador-
Geral da República e do Corregedor Nacional do Ministério Público traz uma 
redação bastante preocupante no que diz respeito a essa interferência na 
atividade-fim do membro do Ministério Público. Disse que a proposta de nova 
redação para essa resolução que hoje está sendo discutida junto ao Conselho 
Nacional do Ministério Público se deve graças ao trabalho conjunto que foi feito 
aqui no estado do Paraná e que existe uma perspectiva positiva em relação a 
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alteração do texto da resolução. Neste momento disse que faria um parêntese 
importante. Asseverou que, infelizmente, vivenciam-se um momento muito 
complicado e essa recomendação, a Lei de Abuso de Autoridade aprovada no ano 
passado, os constantes ataques ao regime remuneratório dos membros do 
Ministério Público materializados, por exemplo, na reforma da previdência com o 
aumento da alíquota e regras outras de transição de pensão, tudo isso trouxe 
enormes impactos para todos. O Projeto de Lei do Extrateto, que até agora 
tiveram êxito em conseguir manter um diálogo com o parlamento a fim de que 
esse projeto não fosse votado na forma como ele se encontrava, ponderou que 
isso somente está tendo êxito até agora porque tem sido feito um trabalho intenso 
junto às lideranças da Câmara dos Deputados, mas existe essa intenção, 
recentemente a gente percebe uma movimentação da própria Procuradoria-Geral 
da República em relação a algumas gratificações e auxílios mesmo aqueles 
estabelecidos por lei estão sendo questionados no Supremo. Salientou que esse 
movimento é bastante preocupante e esta havendo uma atuação preventiva por 
parte da CONAMP e por parte do CNPG. O próprio Conselho Nacional do 
Ministério Público recentemente também deu uma sinalização nesse sentido e 
suspendeu o auxílio-saúde do estado do Mato Grosso, o qual inclusive se 
assemelha ao do MPPR, mas que havia sido instituído, agora regulamentado, na 
pandemia e por isso foi suspenso, conquanto se tratasse de auxílio que tinha 
previsão legal. Comentou que lamentavelmente percebe-se um processo, um 
movimento de corrosão e/ou de fragilização do regime jurídico do Ministério 
Público brasileiro, seja em relação às garantias constitucionais, seja em relação 
diretamente ao exercício da atividade fim. E esse trabalho que tem sido feito agora 
de uma perspectiva de produtividade é fundamental como uma espécie de reação 
a esses movimentos e junto à CONAMP com muita proatividade. Disse que 
pretende continuar fazendo no âmbito da Diretoria de Assuntos Institucionais com 
apoio da Diretoria de Acompanhamento Legislativo que tem dado esse impulso, 
essa nova cara, essa nova oxigenação e principalmente priorizando essa atuação 
institucional e em defesa do Ministério Público brasileiro. Em seguida, passou a 
tratar das questões relacionadas à defesa de prerrogativas. Para tratar dessa 
Diretoria disse que passaria a palavra aos dois Diretores FERNANDO DA SILVA 
MATTOS e SIMONE LUCIA LORENS que fazem e fizeram um trabalho muito 
importante na defesa de prerrogativas. Disse que estão conseguindo 
profissionalizar e aperfeiçoar o trabalho de uma Diretoria que foi criada 
recentemente. A demanda é constante e requer aperfeiçoamento. Agora, no 
período de pandemia, os Diretores mostraram os resultados dos trabalhos. A 
demanda tem sido grande, quase que diariamente tem casos de acionamento 
dessa Diretoria para tratar de casos na defesa de associados, seja no âmbito 
extrajudicial seja no âmbito judicial, cujo associado sofreu ataque no exercício das 
suas funções. Diretoria de Defesa de Prerrogativas. Com a palavra, o Diretor de 
Prerrogativas, FERNANDO DA SILVA MATTOS, cumprimentou todos os colegas, 
associados e associadas, desejando bom dia para todos que acompanhavam 
aquela Assembleia. Outrossim, cumprimentou os (as) colegas integrantes das 
Diretorias, tanto da Diretoria geral quanto das Diretorias Operacionais. 
Parabenizou-os pelo primeiro ano de gestão. Pediu licença para ratificar aquilo 
que tinha sido falado por aqueles que o antecederam. Sublinhou a necessidade de 
reconhecer e agradecer o trabalho que o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, 
vem realizando a frente da Associação. Disse que é um trabalho extremamente 
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profissional. Tal postura orienta-o em sua atuação na Associação de maneira 
equivalente ao que fazia em outras atribuições no âmbito do Ministério Público. 
Salientou que o Presidente procura identificar possibilidades de melhorias em 
todos os âmbitos da Associação, mantendo aquilo que vinha dando certo e 
aperfeiçoando pontos que eventualmente precisassem de melhorias. Nos termos 
do colocado pelos Vice-Presidentes, disse que pode testemunhar esse intenso 
trabalho, toda sua dedicação, independentemente de horário, a Diretoria era 
acionada para resolver situações durante finais de semana e em conjunto com a 
Diretora de Prerrogativas, SIMONE LUCIA LORENS, estava sempre disposto para 
bem atender os interesses dos (as) associados (as). Falou da sua satisfação em 
trabalhar com a colega Diretora que passou a integrar a Diretoria de Defesa de 
Prerrogativas nessa gestão. Destacou que ela é também uma pessoa 
extremamente dedicada e preocupada com uma defesa dos interesses dos (as) 
associados (as). Sublinhou que o Ministério Público do Paraná, também o próprio 
Ministério Público brasileiro, vem sofrendo nos últimos tempos diversos ataques 
em todos os âmbitos. Principalmente no âmbito do legislativo, com propostas de 
lei, de emendas à Constituição, que buscam enfraquecer as prerrogativas, as 
garantias constitucionais e legais, assim como os instrumentos de atuação dos 
membros no desempenho da atividade fim. Asseverou que esse trabalho é 
realizado de forma intensa e muito eficiente, de maneira pessoal pelo Presidente 
da Associação, e agora com o apoio importante da Diretoria de Acompanhamento 
Legislativo, representada pelos Diretores RODRIGO CABRAL e HUGO URBANO. 
No que tange aos ataques específicos em relação à atuação de cada membro do 
Ministério Público, seja por intermédio de declarações, as quais hoje em dia se 
materializam em redes sociais, blogs, na imprensa em geral, seja por intermédio 
da provocação de órgãos de controle, como perante a Corregedoria, o CNMP ou, 
ainda, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil por meio de procedimento de 
desagravo, pedidos de providência. Falou que diversas são as ações realizadas 
por pessoas descontentes com a atuação dos agentes ministeriais na defesa da 
sociedade. A intenção é de alguma forma interferir ou impactar as atividades 
desenvolvidas, enfraquecendo-as. Nesse sentido, essa Diretoria em prol da 
defesa das prerrogativas contra esses ataques concretos procura dar todo 
respaldo para que os colegas continuem atuando na defesa da sociedade, 
sabendo que sua Entidade de Classe estará ao seu lado oferecendo-lhe todo o 
apoio necessário para que continuem executando o seu trabalho. Falou que isso 
vem sendo realizado em todas as essas vertentes com o apoio da Diretora, 
SIMONE LORENS, do Presidente, ANDRÉ GLITZ, e da ANDRESSA, que também 
é advogada e executa um excelente trabalho no âmbito dessa Diretoria. Procuram 
dar esse respaldo para o colega que, eventualmente, venha a ser atacado em 
virtude da sua atuação na defesa do interesse público, de modo que essa 
Diretoria procura chamar para Associação a responsabilidade pela defesa e dar 
ao colega todo respaldo necessário nessas situações de ataques concretos. 
Ponderou que aquele que teve a necessidade de acionar a Diretoria sabe que se 
procura dar um atendimento de forma desburocratizada e célere, exatamente para 
evitar que esses ataques surtam os efeitos desejados, ou seja, busca-se inibir que 
de alguma forma esse ataque interfira na atuação do colega. Antes de passar a 
palavra para a Diretora, registrou que como a ideia é sempre procurar melhorar, 
identificar possibilidade de avançar na atuação, avalia-se a possibilidade de 
melhorar o fluxo desses encaminhamentos, inclusive como a padronização dos 
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encaminhamentos na página do novo site da Associação. Também, pretende-se 
cada vez mais estabelecer critérios objetivos para a realização e absorção desses 
atendimentos. Destarte, no próximo ano pretende-se identificar possibilidades de 
avanço nessa atuação importante para todos os associados que é a defesa de 
suas prerrogativas. Em seguida, passou a palavra para a Diretora, SIMONE 
LORENS, para dar continuidade à exposição. Com a palavra, a Diretora, SIMONE 
LORENS, desejou um bom dia a todos, com um abraço virtual para todos os (as) 
colegas amigos (as) que se encontram assistindo aquela Assembleia 
exclusivamente virtual em uma manhã especial. Registrou sua honra e o seu 
privilégio de compor essa Diretoria de Defesa de Prerrogativas, mas que também 
é uma grande responsabilidade atuar em defesa dos interesses dos (as) colegas e 
da classe como um todo. Referendou todos os elogios anteriores dirigidos ao 
Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ. Disse que ele é uma pessoa extremamente 
dedicada, sempre muito ligado a todas as questões que estão acontecendo, 
passando sempre uma sensação de muita tranquilidade, ainda mais nesse 
momento do ano que está sendo diferente e difícil para todos. Citou as “lives” 
organizadas pela Associação, as palestras, os informativos, enfim tudo com o 
condão de repassar o que está acontecendo e  atualizar os (as) associados (as) 
sobre assuntos relativos ao Ministério Público. Nada obstante tenham a 
tranquilidade de continuar trabalhando por meio do telesserviço, ainda que ele não 
seja possível para todas as categorias, os (as) associados (as) também acabam 
ficando alguns dias um pouco mais desanimados, mais entristecidos com tudo que 
está acontecendo. No entanto, ter a Associação ao lado e presente da forma 
como o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, e toda a sua equipe está fazendo 
durante todos esses meses é um alento e dá a tranquilidade e a segurança que 
estão seguindo o caminho certo. Comentou que em breve retornarão com as 
atividades, evidentemente não como eram antes, pois haverá a necessidade de 
alguns ajustes, mas mais perto da população que é essa a destinatária final do 
trabalho do Ministério Público. Agradeceu as gentis palavras do Diretor, 
FERNANDO MATTOS. Ainda, registrou seu especial agradecimento por todo seu 
empenho, pelo trabalho desenvolvido de maneira extremamente dedicada. 
Salientou que para ele não tem dia e nem horário para corrigir as peças o que 
denota efetivamente todo seu preparo, toda sua humanidade na condução desse 
trabalho. Disse que nada disso seria possível se não fosse também a grande 
dedicação da assessora jurídica da APMP, a ANDRESSA DE CARVALHO, que é 
advogada e presta o assessoramento e, por vezes, acaba sendo a porta de 
entrada dos pedidos dos colegas. No esteio das informações tecidas pelo 
Presidente da APMP, falou que a demanda da Diretoria de Prerrogativas está em 
uma crescente. Falou que em verdade isso é uma satisfação, pois significa que o 
Ministério Público está trabalhando e quem trabalha acaba perturbando interesses 
de terceiros, especialmente dos mais poderosos e que estão, portanto, seguindo o 
caminho certo. Disse lhe coube trazer alguns números daquilo que fizeram neste 
primeiro ano da atual gestão. Em relação aos julgamentos na Câmara de 
Prerrogativas da OAB somados os dados do semestre passado e deste primeiro 
semestre de 2020 foram seis julgamentos, sendo que desses seis somente um 
pedido foi deferido e os demais todos foram indeferidos. No semestre passado 
foram apresentadas cinco defesas em procedimentos perante a Câmara de 
Prerrogativas da OAB. Ainda, mesmo com a pandemia tiveram julgamentos que 
foram agendados e acompanhados virtualmente, por videoconferência. 
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Atualmente, existem dezesseis procedimentos tramitando perante a Câmara de 
Prerrogativas da OAB, os quais são monitorados. A assessora jurídica da APMP, 
a ANDRESSA, faz todo esse controle e informa-os sobre o andamento desses 
procedimentos, suas decisões, eventual agendamento das sessões de 
julgamento. Outro viés da atuação da defesa de prerrogativas é a emissão das 
notas. Comentou que muitas vezes acaba sendo por meio dessas notas que se dá 
maior publicidade ao trabalho da Diretoria de Prerrogativas. Informou que entre a 
metade do ano passado e este ano foram emitidas 11 (onze) notas, sendo 06 
(seis) notas de repúdio, 02 (duas) notas de esclarecimento, 01 (uma) nota de 
repúdio e desagravo, essa última em conjunto com a CONAMP, que foi em razão 
daquelas declarações do Ministro GILMAR MENDES, em novembro do ano 
passado (2019), em que ele agrediu o Ministério Público do Paraná. Além dessa 
nota, tal situação está sendo objeto de uma ação judicial. Há, ainda, 01 (uma) nota 
conjunta da APMP com a AMAPAR referente à Lei de Abuso de Autoridade. Outra 
nota foi uma nota conjunta da APMP com a APACRIM que é a Associação 
Paranaense dos Advogados Criminais. Neste ano foram emitidas 05 (cinco) notas 
pela Associação, cujo teor foi divulgado nas redes sociais, na página da 
Associação Paranaense do Ministério Público. Paralelo a isso, foram realizadas 
duas reuniões institucionais, oportunidade que alinharam algumas situações, 
dentre elas quando houver casos de impedimento de atuação por parte dos dois 
escritórios contratados pela Associação. Tal ponto restou deliberado, uma vez que 
o(a) associado(a) não pode ficar desassistido, que pela APMP será disponibilizado 
o valor e de R$ 4.562,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais) para fins 
de patrocínio na contratação de outro profissional da advocacia de sua confiança. 
Sabe-se que tal quantia não é suficiente para suportar na íntegra os honorários de 
bons profissionais da advocacia. No entanto, tentou-se, dentro do possível, melhor 
o valor anteriormente disponibilizado, mas que evidentemente esse era sempre 
um assunto em construção. Afora isso, ponderou que são feitos atendimentos, 
acompanhamentos, orientações. Destacou que os Diretores, o Presidente e a 
própria ANDRESSA são a porta de entrada e qualquer um deles pode ser 
acionado, pois sempre estão se comunicando via WhatsApp a fim de oferecer um 
melhor encaminhamento para cada tipo de situação e tranquilizar o colega que 
está passando por aquele problema. Informou que, atualmente, são mais de 65 
(sessenta e cinco) associados (as) que estão se beneficiando com os serviços do 
escritório de advocacia e o escritório que mais nos atende, que é o primeiro a ser 
chamado, é o escritório do Professor RENÉ ARIEL DOTTI. Contudo, havendo 
algum impedimento por parte daquele escritório, a situação é encaminhada para o 
outro escritório do Professor MARCELO LEBRE, que também tem prestado auxílio 
e atendendo em casos pontuais. Na sequência, falou que a Associação contratou 
o escritório especializado em direito previdenciário, VILELA VIANNA 
CONSULTORIA, justamente em razão da recém reforma da Previdência. 
Repassou que no primeiro semestre deste ano (2020) foram 29 (vinte nove) 
associados (as) atendidos. Por fim, disse que está à disposição de todo (a) aquele 
(a) associado (a) que precisar da atuação para a defesa das prerrogativas. Para 
finalizar, na esteira do comentário feito pelo Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, 
falou que a Associação é família. Isto porque, quando se pensa em eventos é 
família. Quando fala em PROMED, no momento em que a gente está com a 
saúde fragilizada, evidentemente que é família. Quando se fala da Mútua, nessa 
hora com o coração partido, é a família. Quando se fala em família diz se sentir 
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emocionada. Continuou dizendo que quando se fala das sedes a gente fala 
família. Disse que a maioria dos (as) colegas, ao se referir que está indo para a 
praia, diz “vou à Associação da praia”. Em Foz do Iguaçu os (as) associados (as) 
se hospedam na Associação, embora se tenha naquela localidade uma excelente 
rede de hotéis. E isso se deve porque a Associação tem esse viés familiar. Ao 
final, registrou seus agradecimentos pelo trabalho e dedicação do Presidente da 
APMP, ANDRÉ T. P. GLITZ, e do Diretor, FERNANDO MATTOS, bem como da 
assessora jurídica, ANDRESSA DE CARVALHO. Em seguida, passou-se para a 
Diretoria de Aposentados e Pensionistas. O Presidente da APMP, ANDRÉ 
GLITZ, disse que no âmbito dessa Diretoria as associadas pensionistas contam 
hoje com uma série de iniciativas em andamento e alguns resultados que podem 
ser apresentados. Repassou que no final de 2019, por exemplo, foi feito um 
requerimento para recálculo dos valores que vinham sendo pagos a título de 
atrasado (URV) para aqueles (as) associados (as) mais antigos. Houve um 
recálculo dos juros dessa correção monetária inclusive que já foi quitado por parte 
da Administração Superior. Falou que tem participado efetivamente com o ex-
presidente da APMP, WANDERLEI CARVALHO DA SILVA, em conjunto com o 
associado aposentado, LUIZ DO AMARAL, que integra a Comissão de 
Aposentados da CONAMP que discute os interesses dos (as) associados (as) 
aposentados (as) a nível nacional. Outrossim, comentou que está sendo feito um 
trabalho importantíssimo de aproximação e de diálogo com a Paranaprevidência 
visando um atendimento adequado em prol dos interesses dos (as) associados 
(as) aposentados (as) e das associadas pensionistas. Estabeleceu-se um 
aprimoramento da relação institucional com o Paranaprevidência que já surtiu 
alguns resultados positivos. Informou que foi feito um recadastramento dos dados 
de todos (as) os (as) aposentados (as) e pensionistas. Além disso, repassou que a 
Associação fez um contato individualizado com as associadas pensionistas sobre 
os atrasados da URV. Até mesmo porque elas, por vezes, acabam tendo 
dificuldade de ter acesso à comunicação da Associação e saber como proceder. 
Em razão disso, a assessoria jurídica fez esse contato individual com todas as que 
faziam jus ao recebimento desses atrasados. Mencionou que existem alguns 
estudos técnicos em andamento sobre eventuais novos requerimentos que se 
pretende fazer em prol dos (as) aposentados (as) e pensionistas, além de várias 
atividades sociais que foram e estão sendo promovidas neste último ano voltadas 
a esse público, atividades culturais e esportivas. Mencionou que haviam 
programado atividades sociais e culturais específicas para esse grupo de 
associados, mas evidentemente que a pandemia acabou prejudicando essas 
iniciativas. Todavia, a Associação pretende retomá-las o quanto antes para que a 
Associação sirva de espaço de reunião, de confraternização periódica e que se 
possa institucionalizar esse espaço um importante espaço de reencontro e de 
referência institucional por parte dos (as) associados (as) aposentados (as) e 
pensionistas. Disse que o ingresso do associado, AMARILDO SOUZA DE PAULA, 
como Diretor da Diretoria de Pensionistas foi bastante importante e que ele 
conseguiu fazer um trabalho de aproximação e uma mobilização das pensionistas 
junto à Diretoria da Associação. Com a palavra, o Diretor de Pensionistas, 
AMARILDO SOUZA DE PAULA, agradeceu o Presidente da APMP, ANDRÉ 
GLITZ, e na pessoa dele cumprimentou todos os demais. Falou que a intenção 
era de levar essa comunicação das ações da APMP também às suas associadas 
pensionistas. Logo, com a acessibilidade das causas das pensionistas está sendo 
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possível fazer um trabalho interessante ao longo desse um ano de gestão. 
Posteriormente, registrou seus agradecimentos para o Presidente da APMP por 
ter disponibilizado a assessora jurídica, ANDRESSA DE CARVALHO, que tem 
ajudado muito em várias situações. Na sequência, o Presidente da APMP, 
ANDRÉ GLITZ, falou que em conjunto com a Procuradoria-Geral de Justiça, em 
conversa com o Diretor FERNANDO MATTOS, que também atua na comunicação 
da PGJ, está sendo idealizado um projeto para que os (as) associados (as) 
aposentados (as) tenham um espaço virtual próprio, tanto no âmbito da 
Associação quanto da Procuradoria-Geral de Justiça. Disse que talvez seja um 
projeto para a Associação para o segundo ano de gestão, mas que é bastante 
importante, além daqueles de natureza institucional. Posteriormente, foi concedida 
a palavra para a diretora de mulheres. Diretoria de Mulheres Associadas. Com 
a palavra, a Diretora de Mulheres, SYMARA MOTTER, desejou bom dia e 
agradeceu essa oportunidade de conversar com todos (as) a respeito das 
iniciativas que foram tomadas pela Diretoria de Mulheres nesse primeiro ano de 
gestão. Agradeceu a confiança depositada pelo Presidente da APMP, que além de 
seu amigo, é uma pessoa que guarda muita admiração e tem muito respeito. 
Disse que ele tem sensibilidade muito grande com a questão de gênero, tanto que 
é que esta Diretoria tem uma participação expressiva de mulheres. Pontuou que é 
preciso reconhecer essa capacidade dessas mulheres que estão à frente das 
Diretorias, participando de toda a vida associativa. Em seguida, passou à 
prestação de contas propriamente dita. Disse que foi um ano bastante intenso, 
com o desenvolvimento de uma série de relevantes e bem sucedidas medidas. 
Ponderou que essa é uma Diretoria peculiar porque ela tem uma série de âmbitos 
de atuação tanto institucional quanto no social. Falou que a questão de gênero 
tem sido abordada em diversos aspectos. No âmbito institucional a Diretoria de 
Mulheres desenvolveu inúmeras iniciativas perante os órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público com o intuito de criar um instrumento normativo e 
medidas administrativas sobre a perspectiva de gênero a fim de considerar as 
necessidades sensíveis das Promotoras e Procuradoras de Justiça na vida 
profissional. Informou que participou da Comissão que elaborou o estudo de um 
protocolo para prevenção e enfrentamento do assédio na instituição. Explicou que 
esse protocolo foi desenvolvido a partir de uma provocação da Associação na 
gestão anterior, na qual a Diretora de Mulheres à época da gestão do ex-
presidente, CLÁUDIO FRANCO FELIX, era a atual Vice-Presidente, NAYANI 
GARCIA. Disse que ela desenvolveu um protocolo, uma comissão de estudos da 
qual a Diretoria participou. Em virtude do trabalho desenvolvido por essa Diretoria 
e pela anterior criou-se o Núcleo de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual e 
Discriminação pela Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Resolução 2473, 
de 28/05/2020. Esse trabalho tem sido replicado em outros Ministérios Públicos, 
em outras instituições, como por exemplo, na Justiça Federal. Afirmou que o 
material desenvolvido representa um motivo de grande orgulho e é uma 
perspectiva inovadora desenvolvida por essa Diretoria. Ainda, informou que foi 
formulado um requerimento junto à Procuradoria-Geral de Justiça pra criar a 
hipótese que exclua do afastamento por licença maternidade o período em que a 
mãe e a criança por ocasião do parto permaneçam hospitalizadas, estando esse 
afastamento fundamentado e autorizado por licença médica e também para que 
seja corrigida a idade do bebê prematuro para início e prorrogação da licença 
maternidade. Disse que esse requerimento também foi feito na esteira de uma 
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decisão do Supremo Tribunal Federal do Ministro, LUIZ EDSON FACHIN, que 
reconheceu a necessidade da correção da idade da criança nascida prematura 
para idade que ela teria efetivamente se tivesse nascido para início e término da 
licença maternidade. Para tanto, destacou que o fundamento é sempre por um 
viés de preservar o interesse da criança. A licença maternidade e paternidade têm 
esses critérios temporais alterados e crê que há uma perspectiva grande dessa 
iniciativa ser bem sucedida. Falou que foi desenvolvido um trabalho de 
permanente diálogo com a Procuradoria-Geral de Justiça. Também, teceu 
comentários sobre outro pleito junto à Procuradoria-Geral de Justiça visando à 
necessidade de compatibilização da jornada de trabalho para quem possui filho 
(a)(s) ou pessoas sob sua guarda em idade escolar em caso de retorno ao 
trabalho presencial. Comentou que a retomada das atividades escolares é uma 
preocupação também dela, não somente como Diretora, porquanto em caso de 
retomada das atividades as crianças permaneceriam afastadas das atividades 
escolares. Em razão disso, foi apresentado um requerimento a fim de que fosse 
permitida a continuidade do trabalho remoto, abrangendo também a situação das 
gestantes e lactantes e pessoas que se encontram no grupo de risco de contágio 
do novo Coronavírus ou que convivessem com pessoas que nele figuravam, 
possibilitando a continuidade da prestação do trabalho remoto até o surgimento de 
um tratamento comprovadamente eficaz ou da vacina contra o Covid-19. 
Outrossim, no âmbito destas perspectivas de atuação da Diretoria das Mulheres, 
quando teve a eleição esse ano para o cargo do Procurador-Geral de Justiça, a 
Diretoria de Mulheres formulou uma carta propostas para os (as) candidatos (as) 
com sugestões de iniciativas institucionais com perspectivas de gênero para 
considerar essas questões femininas dentro da política institucional para a 
Administração Superior. Essa carta foi enviada para todos (as) os (as) candidatos 
(as) e será objeto de discussão agora nessa gestão nova da Procuradoria-Geral 
de Justiça. Ademais, na esteira da licença maternidade apresentada, a Comissão 
de Mulheres da CONAMP encampou esse requerimento da Associação. Disse 
que seu conteúdo também tem sido replicado em vários Ministérios Públicos pelo 
Brasil, inclusive nacionalmente por meio da Comissão de Mulheres da CONAMP. 
Repassou que a partir desse requerimento foi criado um Grupo de Estudos dentro 
da Comissão de Mulheres da CONAMP para realização de um estudo sobre a 
perspectiva de gênero da legislação interna administrativa do Ministério Público, 
dos impactos da licença maternidade nas carreiras das Procuradoras e 
Promotoras de Justiça. Comentou sobre o grupo de trabalho que a Diretoria de 
Mulheres da APMP participa e que estão sendo desenvolvidos projetos para que 
surjam propostas de mudança nesse instrumental normativo a fim de que essas 
diferenças sejam equalizadas. Disse que a par dessas iniciativas institucionais 
também desenvolveram as iniciativas no âmbito social com o fito de promover a 
integração das associadas dentro do espaço associativo. A presença feminina 
dentro do espaço associativo e a criação de uma rede efetivamente feminina para 
que as mulheres se conhecessem e pudessem trocar experiências também foi 
essencial. Foi realizado um brunch que contou com a participação de uma médica 
ginecologista. Outrossim, fez-se um workshop sobre a Viúva Clicquot em parceria 
com o Solar do Rosário. Ainda, disponibilizou-se a atividade de colheita da uva na 
Vinícola Legado, mas isso tudo até a chegada da pandemia. Disse que, 
infelizmente, em virtude da pandemia não conseguiram dar prosseguimento aos 
demais eventos sociais programados, os quais, a priori, estão suspensos. 
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Entretanto, destacou que se pretende retomá-los assim que as atividades 
voltarem a sua normalidade. Na parte da comunicação foram criados espaços 
com maior visibilidade e valorização da atividade das associadas. Nesse sentido, 
foi feito novo layout do sítio eletrônico da Diretoria das Mulheres com ênfase na 
divulgação do trabalho produzido pelas associadas, Promotoras e Procuradoras 
de Justiça, em diversas áreas. Procurou-se criar uma identidade visual da 
Diretoria das Mulheres. Ainda, foram desenvolvidas atividades com destaque na 
saúde feminina e alto cuidado. Agora nesse período de pandemia foram 
proporcionadas para as mulheres atividades que pudessem gerar o bem-estar 
mental e físico. Houve a retomada das aulas semanais, ainda que virtualmente, de 
zumba. A meditação guiada pela colega associada, MÁRCIA ISABELE GRAF, que 
se disponibilizou a fazer semanalmente com as associadas uma hora de 
meditação, priorizando a saúde mental nesse momento. Falou que foi feita uma 
ação visando à conscientização da importância da prevenção contra o câncer de 
mama, inclusive com a iluminação da sede administrativa da Associação. No ano 
passado, durante o outubro rosa, também essa iniciativa da Diretoria das 
Mulheres ocasionou bastante repercussão nacional. Sobre a perspectiva cultural, 
foram realizados eventos com vistas ao aperfeiçoamento pessoal e a ampliação 
do conhecimento das associadas. Houve a exibição do filme “As Sufragistas” no 
Cine Passeio, no Dia Internacional da Mulher. Tal evento contou com a 
participação da colega associada, a Promotora de Justiça, ROBERTA FRANCO 
MASSA, e da professora da Universidade Federal do Paraná, MELINA FACHIN, 
como expositora da contextualização histórica do feminismo e a importância 
contemporânea desse movimento. Ressaltou a parceria firmada com o Solar do 
Rosário. Falou, ainda, que existem alguns projetos que estão em andamento para 
o próximo ano de gestão. Destacou a conquista dos espaços e de iniciativas 
institucionais sempre por meio do diálogo tanto com o Presidente da APMP 
quanto com a Administração Superior da instituição. Disse que se avançou 
bastante nessas questões, mas sabe-se há muito para ser realizado. Asseverou 
que para ela e para a Diretoria é de suma importância consolidar esses espaços 
para avançar cada vez mais. Por fim, agradeceu essa oportunidade e que estar à 
frente dessa Diretoria está sendo algo muito enriquecedor, um verdadeiro 
aprendizado e está à disposição para desenvolver o melhor trabalho possível em 
benefício dos (as) associados (as). Na sequência, passou-se aos comentários em 
relação às atividades desenvolvidas pela Diretoria de Grupos de Estudos. 
Diretoria de Apoio aos Grupos de Estudos. Com a palavra, a Diretora, 
MARIANA SEIFERT BAZZO, desejou bom dia a todos e a todas e cumprimentou 
a todos na pessoa do Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, que foi elogiadíssimo 
e ela não poderia deixar de elogiá-lo. Parabenizou-o pela gestão, pela confecção 
do relatório de gestão, que além da qualidade do seu conteúdo esse documento 
guarda uma identidade visual magnífica. Comentou que se trata de um relatório 
esquematizado de maneira muito interessante. Em seguida, ratificou os elogios 
que foram feitos para o Presidente da Associação. Em relação à Diretoria de 
Grupos de Estudos mencionou que ela tem uma situação peculiar de ser e que, na 
verdade, representa como uma intermediária entre a Associação, a Diretoria e a 
Presidência. Falou que os Grupos de Estudos estão todos revitalizados. Ponderou 
que o Grupo de Estudo é mesmo um ambiente de discussão institucional 
fortalecido. Registrou que durante esse período de um ano todos os Grupos de 
Estudos estiveram ativos, as coordenações sendo eleitas, os (as) colegas se 
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empenhando. Disse que foi muito difícil materializar no relatório as questões 
discutidas, mas pontualmente as questões institucionais foram destaques e 
estavam sempre sendo encaminhados ofícios. Complementou dizendo que o 
Presidente da APMP estava sempre pronto para atender todas as demandas dos 
Grupos de Estudos. Falou que o Presidente da Associação realizou reuniões 
virtuais agora na época da pandemia entre os meses de maio e junho e foi um 
número expressivo de participantes. Destacou que a parte mais interessante foi 
essa nova possibilidade dos coordenadores se pautarem pelo regimento interno 
que hoje é um modelo para que futuramente exista uma uniformização inclusive 
relacionada ao sistema de votação. Agradeceu, ainda, toda a atenção dispensada 
e falou que para o próximo ano ela e o colega Diretor da Diretoria de Apoio aos 
Grupos de Estudos, GUILHERME DE BARROS PERINI, continuarão 
desenvolvendo as atividades visando melhorar a interação dos Grupos de 
Estudos, inclusive com a realização de eventos a partir de uma reunião com o 
colega, o Promotor de Justiça, EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI, 
trazendo mais algumas possibilidades de organizar e atender todos os 
coordenadores. Posteriormente, passou para questões afetas à Diretoria de 
Convênios. Diretoria de Convênios. O Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, 
registrou que a Associação tem uma nova plataforma de convênios. Disse que 
todos os convênios foram revisados e que foi um projeto muito legal de integração 
dos convênios juntamente com a AMAPAR, APAJUFE e AMATRA IX. Agora há 
uma plataforma única, sendo possível a utilização de todos os convênios com 
essas outras Entidades de Classe coirmãs. Ponderou que, além dessa parceria, 
os (as) associados (as) poderão utilizar e usufruir dos convênios dessas outras 
entidades e esse processo deve ganhar corpo agora no segundo semestre de 
2020. Em seguida, passou-se para a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico. 
Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico. Em relação a essa Diretoria, o 
Presidente da APMP afirmou que muita coisa foi desenvolvida ao longo desse 
primeiro ano de gestão. Disse que a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico 
tinha vários eventos, com uma agenda fechada com palestrantes para o primeiro 
semestre de 2020. No entanto, evidentemente que isso não pode acontecer. 
Comentou, inclusive, estava programada uma viagem para o Chile, mas que 
também acabou não acontecendo. Destacou que diante das circunstâncias todos 
foram obrigados a se readaptar. Informou que está com um projeto de lives muito 
bacana de valorização dos (as) associados (as) que são autores de obras 
jurídicas. Informou que foram realizadas três lives que fizeram um absoluto 
sucesso, com transmissões pelo Youtube, acima de 400 visualizações. Disse que 
pretende firmar um Acordo de Cooperação Científica e Acadêmica com a 
FEMPAR, com a ESMAFE, com a Escola da Magistratura e a Escola Superior do 
Ministério Público, uma parceria inédita com um projeto bastante audacioso, 
inclusive de mestrado profissionalizante e voltado ao membro do Ministério 
Público e ao magistrado. Em seguida, tratou sobre as atividades desenvolvidas 
pela Diretoria de Esportes e Lazer. Diretoria de Esportes e Lazer. No que se 
refere a essa Diretoria, repassou que também foram realizados uma série de 
eventos e criado um grupo de corrida. Ainda, que haviam inúmeros eventos 
planejados, como, por exemplo, a preparação para o Campeonato Nacional de 
Futebol, mas que não foi possível cumprir, uma vez que o referido campeonato foi 
adiado para o próximo ano. Repassou que a Associação está disponibilizando 
atividades físicas on-line para os (as) associados (as) como as aulas de zumba, 
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com horários diferenciados para atender perfis de públicos distintos. Falou que 
tentará disponibilizar essas atividades físicas esportivas ainda que ambiente 
virtual pelos próximos meses. Após, o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, disse 
que esses foram apenas alguns dados apresentados referentes à gestão feita ao 
longo desse período de um ano, a qual sempre esteve pautada pelo princípio da 
transparência e buscando profissionalizar as práticas internas. Destacou, 
novamente, o papel dos integrantes da Diretoria nesse processo, com um novo 
portal da Associação para ser alimentado com alguns dados sensíveis desta 
Associação de Classe a fim de propiciar maior segurança, controle. A intenção é 
de criar um Portal da Transparência dentro do site da Associação. Em seguida, 
registrou que será oportunamente encaminhada uma reforma estatutária. Para 
tanto, foi formada uma Comissão por parte da Diretoria e essa comissão foi 
capitaneada pela 2ª Tesoureira da APMP, LEANDRA FLORES. Algumas 
propostas serão objeto de discussão pela Diretoria objetivando a alteração do 
Estatuto como um todo, haja vista que o diploma estatutário da APMP precisa ser 
atualizado e modernizado. Ponderou que uma vez superado esse processo de 
amadurecimento do trabalho submeter-se-á seu conteúdo à Assembleia Geral 
Extraordinária. Manifestou sua intenção de fazer isso antes do final desse ano de 
2020. Reformas e melhorias na sede e subsedes. Ato contínuo, o Presidente da 
APMP passou a fazer um resumo das melhorias na sede e nas subsedes. Disse 
que essa gestão assumiu um compromisso de manter as estruturas atuais em 
boas e ótimas condições de funcionamento, sem que isso gerasse um custo 
significativo para a Associação. Posto isto, realizou-se um levantamento, um 
diagnóstico, no início da gestão e um planejamento que está sendo cumprido à 
risca. Informou que foram concentrados investimentos na subsede litorânea, em 
Umuarama e também nos apartamentos do hotel de trânsito. Agora estão partindo 
para investimentos maiores, como é o caso da subsede da APMP em Foz do 
Iguaçu que precisará passar por uma obra de revitalização e pintura do prédio. 
Esclareceu que foi preciso fazer uma perícia no prédio, nada obstante estivesse 
em ótimas condições. Identificou-se a necessidade de ser realizada uma obra de 
revitalização mais significativa do que estava esperando. Por isso, essa obra 
começará já na próxima semana. Na sede administrativa foram repensados 
alguns espaços por meio de projetos arquitetônicos. A execução dessas melhorias 
será feita aos poucos por uma questão orçamentária e dentro do planejamento 
traçado. Pensou-se no espaço da sala de reuniões e também em outros locais da 
sede administrativa sob uma perspectiva de atender famílias com crianças 
pequenas, de atender mulheres com crianças e precisam de espaços apropriados, 
assim como viabilizar que os homens também possam fazer uso desses espaços 
com os (as) seus (suas) filhos (as). Informou que esse projeto de revitalização e 
de readequação terá início a partir do próximo mês de agosto de 2020. Falou que 
as mudanças na academia estão praticamente prontas e realizadas nesse período 
de fechamento por conta da pandemia. Disse que houve a necessidade de fazer 
algumas adaptações naquele espaço. Assim, tão logo se tenha uma decisão por 
parte da Diretoria de começar a reabrir esses espaços, a Associação estará 
pronta para tanto. Pretende-se, ainda, dar sequência evidentemente aquele 
trabalho de manutenção rotineira e contínua em todas as sedes e subsedes. 
Mencionou que a APMP tem uma estrutura ampla, talvez a maior no Brasil em 
termos de Associação do Ministério Público, e isso traz uma demanda muito 
significativa de energia e demais despesas. Destarte, o trabalho desempenhado 
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pelo Conselho Fiscal e pelos Tesoureiros ganha bastante destaque. Falou que foi 
possível executar uma série de iniciativas de natureza socioambientais, sendo 
esse um ponto que pretende, inclusive, incorporar no texto do novo Estatuto. 
Repassou que foi implementada na sede uma gestão racional do uso da água. 
Também, contratou-se uma empresa que fez um plano de gestão de resíduos 
sólidos para a subsede litorânea. Destacou que tal providência era de fato 
necessária e há um projeto de instalação de energia solar fotovoltaica em algumas 
das sedes/subsedes, propiciando mais economia, racionalidade, a médio e longo 
prazo, no gasto com energia. Posteriormente, o Presidente da APMP tratou sobre 
assuntos relacionados à Mútua, destacando que esse foi um ponto onde houve 
um trabalho intenso no último ano. Diretoria da Mútua. Com a palavra, o Diretor 
da Mútua, MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS, cumprimentou o Presidente da 
Associação e desejou um bom dia a todos os colegas que estavam ouvindo 
aquela reunião. Disse que era uma satisfação estar com eles. Falou que, há um 
ano, quando o Presidente, ANDRÉ GLITZ, assumiu a presidência da Associação 
ele lhe propôs um desafio consistente na coordenação da Diretoria Operacional da 
Mútua. Destacou que foi um honroso convite que ele aceitou com algumas 
ressalvas que foram prontamente acolhidas e compartilhadas. Ponderou que a 
Mútua hoje tem uma situação confortável pela dinâmica que foi estabelecida. A 
cada falecimento existe o respectivo desconto em folha, o valor entra no caixa da 
Mútua e é repassado aos beneficiários do (a) associado (a) falecido (a). Disse que 
inexiste contabilmente qualquer dificuldade. Ponderou, também, que no programa 
da Mútua inexiste lucro, superávit ou déficit. Esclareceu que ao fazer menção de 
que se trata de uma situação “confortável” é porque existe um fundo de 
contingenciamento, um fundo de reserva, que atualmente representa mais de 05 
(cinco) pecúlios, o que dá certa tranquilidade. No entanto, comentou que após 
conversar com o Presidente da APMP, o qual desde o início tinha a intenção de 
fazer uma gestão com uma perspectiva futura, pois se tem a convicção de que 
nesse momento atual a Mútua atende aos interesses e às necessidades de todos 
(as) associados (as) e seus beneficiários, considerando que está a administrar um 
bem coletivo destacou que existia a obrigação de se preocupar com essa questão 
futura e consequentemente com a solidez do plano da Mútua. Então a partir disso 
realizaram uma série de pesquisas de mercado e reuniões com especialistas na 
área de seguros e contatos com especialistas na área atuarial. Repassou que a 
Associação contratou os serviços de uma empresa especialista, mesma empresa 
que havia prestado serviços para a Associação dos Magistrados. Elaborou-se, 
portanto, um estudo atuarial, cujos detalhes desses resultados foram esmiuçados 
de maneira detalhada e chegou-se a conclusão que efetivamente, para uma 
perspectiva futura, precisaria reforçar o fundo de reserva/fundo de 
contingenciamento da Mútua. Para isso ser possível, logicamente foi necessária 
uma atualização do Regulamento da Mútua. Asseverou que o conteúdo desse 
documento foi feito com o auxílio e colaboração de muitos, com várias 
participações efetivas e posteriores lapidações por ele e pelo Presidente, ANDRÉ 
GLITZ, assim como pelo corpo da Diretoria geral e por outros colegas. Esse 
Regulamento foi aprovado e criou-se agora a necessidade de implementação do 
fundo de contingenciamento, mas sem que isso impactasse o orçamento dos (as) 
associados (as) e, ao mesmo tempo, garantisse essa saúde financeira para a 
Mútua para um futuro breve. A preocupação era que esse assunto fosse objeto de 
uma discussão democrática, transparente e com a mínima oneração sobre os (as) 
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associados (as). Após esse assunto, o Presidente da APMP disse que seriam 
abordadas as atividades desempenhadas pela Diretoria de Comunicação e a 
palavra seria repassada ao seu Diretor. Diretoria de Comunicação. Com a 
palavra, o Diretor de Comunicações, FRANCISCO DE CARVALHO NETO, 
agradeceu o Presidente e falou que os agradecimentos que todos fizeram já 
haviam se esgotado, razão pela qual faria referência e ratificava a fala de todos 
aqueles que o antecederam. Em seguida, registrou seus agradecimentos para as 
funcionárias da APMP DANIELA DE JESUS ROCHA e LAÍS SEBBEN XAVIER. 
Sublinhou que ambas, em qualquer horário e mesmo aos finais de semana, estão 
sempre dispostas a ajudar. Sublinhou que somente foi possível fazer um bom 
trabalho em razão da dedicação das duas que são o braço direito e esquerdo 
dele. Em síntese, repassou que o trabalho da comunicação em um primeiro 
momento foi voltado a ampliar os ramos de como alcançar o associado e de como 
falar com público externo. Então, de início, fizeram uma revitalização do 
WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do e-mail marketing, SMS, e passou-se a 
usar todos os meios para ramificar a informação que se pretendia divulgar. Em um 
segundo momento comentou que tentarão neste segundo semestre tornar essa 
comunicação mais efetiva. Para tanto pretendem melhorar ainda mais a forma 
como essa mensagem chega ao associado. Assim, neste esteio de evolução, 
comentou que são realizadas reuniões semanais com toda a equipe. Busca-se 
também ouvir os associados, o que eles querem ou acham importante ser objeto 
de informação. Esclareceu que tem todo um cuidado com a utilização das 
ferramentas de rastreio das informações, para averiguação de acessos, quais 
matérias tiveram mais destaque, de que maneira se dá melhor a comunicação, 
haja vista que a pretensão é de obter uma efetividade maior no setor de 
comunicação. Disse que foram muitas matérias e publicações. A título 
exemplificativo informou que somente no site da Associação constam quase 500 
publicações, grande mérito foi por parte das outras Diretorias que estão 
trabalhando demais e acaba tendo muita coisa pra informar. Asseverou que a 
Diretoria de Comunicação acaba sendo uma espécie de vitrine do trabalho das 
outras Diretorias que geram demanda à comunicação. Logo, todo esse volume de 
publicações se deve dos trabalhos desenvolvidos por todas as Diretorias e pela 
ação do Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ. Disse que a previsão, após ter 
melhorado a comunicação, para os próximos meses é alcançar também os 
dependentes dos associados que também precisam ser informados sobre o que 
acontece. Isto porque, existem matérias e informações que são de interesse 
desse grupo em específico. Pensa-se em alguma maneira de criar um WhatsApp 
para os dependentes. Outrossim, serão feitas também novas campanhas com 
atualização de cadastros a fim de levantar o máximo de informações possíveis 
para poder ter um contato mais próximo com o associado. Falou que serão 
preparadas informações sobre o retorno de algumas atividades e na sequência 
será feita toda uma comunicação sobre isso. De maneira bem resumida é isso, o 
material vai ficar disponibilizado e registrou que só tinha a agradecer. Na 
sequência, o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, entrou assuntos afetos à 
operadora de plano de saúde dos membros do Ministério Público do Paraná, a 
PROMED. PROMED - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. O 
Presidente da APMP e da PROMED, ANDRÉ GLITZ, falou que passariam, de 
maneira resumida, a tratar neste momento aquilo que ele sempre se refere como 
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sendo a “joia da coroa da Associação”, a PROMED. Repassou que 
frequentemente são realizadas reuniões para enfrentar demandas ordinárias 
constantes, mas que também há frentes de médio e longo prazo que hoje são 
materializadas em um plano anual de gestão dividido por setores, por protocolos 
que tiveram significativos andamentos. Com a palavra, o Diretor de Planejamento 
da PROMED, JOSÉ AMÉRICO PENTEADO DE CARVALHO, repassou que nesse 
primeiro semestre de 2020 e no semestre anterior realizaram-se sete reuniões 
pelo menos em 2019 e seis reuniões no ano de 2020. Em 2019, no 2º semestre, 
no dia 01º de agosto foram iniciadas essas reuniões e seguiram com reuniões 
periódicas em 2020, inclusive virtuais que foram necessárias durante o período de 
cumprimento das medidas sanitárias restritivas que impuseram o distanciamento 
social. Comentou que as atividades da PROMED são realizadas com uma 
dinâmica própria do plano de saúde, com atuação de forma contínua, com 
contatos com os Diretores, Presidente, Vice-Presidente. São analisados 
diuturnamente todos os pedidos recebidos. Comentou que algumas iniciativas 
mereciam ser informadas como o plano de comunicação da PROMED, que se 
iniciou no dia 20 de setembro de 2019, o PROMED NEWS. Instalou-se a placa da 
PROMED na faixada do prédio da APMP no mês de outubro de 2019. Procederam 
à revisão, adequação e atualização do Regulamento por meio da contratação de 
serviço especializado. Há uma minuta desse documento que está em fase de 
estudo comparativo para ser submetida ao Conselho Diretor e depois aos 
associados/beneficiários da PROMED. Implantou-se o WhatsApp da PROMED, 
desde junho de 2020. Também, a partir de 17 de abril de 2020 houve a 
contratação dos serviços telemedicinas do Einstein Conecta que presta serviços 
de orientação e até de prescrição terapêutica possível via Telemedicina, com a 
possibilidade de solicitação de exames e demais orientações que servem para 
completar esse atendimento da PROMED. Comentou que existem vários 
protocolos analisados e alguns mereceriam destaque. O Protocolo de Fiscalização 
nº 1/2020 com a finalidade de identificar uma possível fraude na apresentação de 
recibos para reembolso de despesas por consultas médicas. Diante da 
comprovação da fraude foi protocolado um pedido de análise de investigação 
perante a Delegacia de Estelionato e ainda procedeu-se à comunicação ao 
Conselho Regional de Medicina e à Receita Federal para providências. Ainda, 
determinou-se a exclusão do beneficiário e dependente da operadora, da 
PROMED. Após, comentou que foi instaurado o Protocolo 11/2019 e seguem 
avaliando e seu objeto se refere ao aperfeiçoamento de serviços pré-hospitalar e 
emergencial que atualmente é prestado pela empresa PLUS SANTÉ. A intenção é 
de ampliação dos serviços, inclusive para o interior estado do Paraná e sua 
ampliação em Curitiba e nas demais cidades que esse atendimento esteja 
eventualmente sendo proposto. Informou que referido protocolo está sendo 
analisado pela Diretora de Relações Públicas da PROMED, NICOLE PILAGALLO. 
Ainda, repassou que o Protocolo 12/2019 foi instaurado para fins de verificação e 
pesquisa mercadológica para elaboração de estudos a fim de aferir a viabilidade 
econômica de contratação de serviços médicos hospitalares em outros estados da 
federação. Tal protocolo encontra-se momentaneamente suspenso a espera 
dessa atualização da PROMED e também de um processo de regulamentação e 
atualização desse produto junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há, 
ainda, o Protocolo 13/2019 instaurado para que fosse confeccionado um Manual 
do Usuário, com conteúdo extremamente útil para os beneficiários. Esse protocolo 
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está sob a incumbência do Diretor Executivo da PROMED, WILLIAN BUCHMANN. 
O Protocolo 14/2019 foi instaurado para fins de aperfeiçoar o processo de 
reembolso e foi presidido pelo Presidente, ANDRÉ GLITZ, que já permitiu 
aperfeiçoar seu curso com o atendimento aos pedidos de reembolso por meio de 
WhatsApp corporativo para facilitar este procedimento durante o período da 
pandemia. O Protocolo 15/2019 que foi instaurado precocemente, já no ano 
passado, para estabelecer as estruturas e providências necessárias para a 
campanha de vacinação nesse ano de 2020, contando com a questão da 
pandemia que fazia parte do atendimento aos beneficiários, com os maiores 
rigores sanitários possíveis para providenciar a imunização durante este ano. E, 
de fato, em 24 de março, antecipando o calendário de vacinação contra a gripe 
desse ano, iniciou-se a campanha de vacinação. Foram imunizadas 2880 
pessoas, sendo que 1656 em Curitiba e 1224 nas cidades do interior do Paraná. 
Número recorde para a campanha. Fizeram uma contratação direta de empresa 
especializada para estender inclusive o calendário de vacinação nas cidades do 
interior do Paraná e possibilitar maior inclusão possível dos interessados 
atendendo uma reivindicação dos beneficiários. O período de atendimento foi 
ampliado para no mínimo 02 (dois) dias por semana por cidade, tiveram pontos de 
vacinação no estado do Paraná como na cidade de Campo Mourão, Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, 
Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória. 
Outra novidade foi uma transmissão ao vivo orientativa do Presidente e do Diretor 
Executivo da PROMED, possibilitando conhecer detalhes, tirando dúvidas acerca 
dessa campanha de vacinação e assim possibilitando essa imunização da forma 
mais ampla possível. Disse que realmente essa foi uma das campanhas mais 
amplificadas da PROMED e de maior sucesso. Ainda, repassou que sempre onde 
as estruturas físicas permitiam, na capital e nas cidades do interior, foi feito um 
sistema de vacinação no drive-thru. A campanha de vacinação não visava à 
imunização por infecção do novo vírus, mas ela fazia parte do aspecto global, pois 
o intuito dessa era também o de prevenir outros estados gripais que pudessem ser 
confundidos até com a infecção do Coronavírus. Outrossim, foram feitas algumas 
resoluções normativas no âmbito do Conselho Diretor da PROMED, merecendo 
destaque a Resolução 01/2019 que estabeleceu a atualização da rede de serviços 
credenciados. A Resolução 02/2019 que regulamentou o reembolso das seções 
de pilates e seu detalhamento. A Resolução 01/2020 que estabeleceu medidas de 
contingência em caráter temporário e excepcional no âmbito da APMP e da 
PROMED em face dos riscos por contaminação do novo Coronavírus. A 
Resolução 02/2020, cujo objeto visava a alteração do artigo 4º da Resolução 
01/2020 para autorizar, excepcionalmente, durante o período de medidas 
sanitárias restritivas do contato social, nos processos de reembolso a 
apresentação de cópias digitalizadas de recibos e notas fiscais por meio de 
correio eletrônico e via WhatsApp. Citou a Resolução 03/2020 que passou a 
autorizar o reembolso das despesas com o tratamento de infertilidade. A 
Resolução 04/2020, alterando o artigo 4º da Resolução 01/2020, que restabeleceu 
o curso do prazo regulamentar do protocolo de requerimento de reembolso e 
determinadas formas de apresentação. Asseverou que todas essas resoluções 
estão no site. Por fim, frisou que a equipe da PROMED como um todo fica sempre 
à disposição dos beneficiários para ouvir e atender qualquer pedido ou 
necessidade útil para garantir a saúde dos seus beneficiários/associados. 
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Posteriormente, o Presidente tratou sobre questões relacionadas à Diretoria de 
Eventos Culturais. Diretoria de Eventos Culturais. O Presidente da APMP 
informou que antes da pandemia foram realizados vários eventos presenciais, os 
quais, agora, continuam executados virtualmente. Agora estão com a 4ª edição do 
curso de vinho on-line que foi um sucesso. Encerrou-se ciclo de lives de educação 
financeira que era uma demanda importante que havia dos nossos associados em 
parceria com a AMATRA IX, com a APAJUFE e com a AMAPAR. Disse que foram 
feitas quatro lives de educação financeira. Repassou que estão negociando um 
produto diferenciado para os associados. Em seguida, passou-se para a Diretoria 
de Informática. Diretoria de Informática. O Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, 
destacou o trabalho dessa Diretoria, cujo Diretor tem dado importante apoio nessa 
parte de informática. Criou-se um novo portal de convênios. Foi desenvolvido um 
portal para a Diretoria de Mulheres. Informou que está sendo finalizado o projeto 
do novo site da Associação com a empresa contratada e esse trabalho está sendo 
desenvolvido junto a essa empresa com participação direta da Diretoria de 
Informática, dos (as) funcionários (as) da APMP e da pessoa representante da 
empresa que presta serviços de informática, o PAULO ROBERTO. 
Posteriormente, registrou seu agradecimento ao Diretor, MURILO CEZAR 
SOARES E SILVA, assim como para o prestador de serviços PAULO. Na 
sequência, falou que foi feito um diagnóstico dos equipamentos de informática e 
promoveram algumas mudanças importantes, como a aquisição de novas 
máquinas e alterações de redes de internet nas sedes. Destacou que havia 
reclamações especialmente em relação às subsedes de Matinhos e Foz do 
Iguaçu, mas disse acreditar que o sinal de internet melhorou diante dessas 
mudanças. Em seguida, com a palavra, o Diretor de Informática, MURILO CEZAR 
SOARES E SILVA, cumprimentou todos os colegas e disse que não poderia 
deixar de cumprimentar o Presidente da APMP, ANDRÉ GLITZ, que lhe deu muito 
suporte. Também, agradeceu o responsável da empresa que presta serviços de 
informática, o PAULO, assim como seu assistente da TI, bem como ao pessoal do 
setor financeiro que viabilizou alguns necessários investimentos, uma vez que foi 
preciso, como dito, trocar alguns maquinários e fazer a Associação evoluir nesse 
sentido. Sinalizou que na questão da informática o foco é primeiro dar suporte ao 
novo portal. Disse que, recentemente, a página da Celepar foi alvo de um ataque, 
então é essa a preocupação que buscam dar, visando ter um ambiente virtual 
seguro, preservando os dados dos associados. Pretende-se modernizar os 
equipamentos de informática. Não se olvida as dificuldades enfrentadas pelos 
associados que se hospedam na subsede no litoral, especialmente no que tange a 
internet por Wi-Fi, o que não é algo simples, mas disse que estão buscando 
soluções, atualizando os equipamentos. Explicou que por conta do litoral os 
equipamentos estragam com maior facilidade e o PAULO tem dispensado toda 
uma atenção nesse sentido, visando melhorar a qualidade da internet, da sua 
transmissão, quando os associados estiverem hospedados na sede litorânea, na 
subsede em Foz do Iguaçu, de igual modo. Posto isto, disse que a mensagem da 
Diretoria de Informática seria essa, ou seja, de trabalhar no desenvolvimento do 
novo site, melhoraria das conexões de internet. Novamente, registrou seu 
agradecimento especial ao PAULO, pessoa que tem sido fundamental no 
desenvolvimento desse trabalho. Agradeceu a oportunidade e parabenizou todas 
as Diretorias pelo trabalho de ponta. Fez um agradecimento especial por todo 
trabalho desempenhado pelo Presidente da APMP. Na sequência, o Presidente da 
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APMP, ANDRÉ GLITZ, abordou ações da Diretoria Social e Turismo. Diretoria 
Social e Turismo. Com a palavra, o Diretor Social e de Turismo, DAVID KERBER 
DE AGUIAR, registrou seus cumprimentou a todos (as) e disse que era um grande 
privilégio fazer parte daquela Diretoria. Em seguida, repassou a palavra para a 
também Diretora, ANA CAROLINA PINTO FRANCESCHI, que cumprimentou os 
(as) associados (as) que estavam acompanhando aquela assembleia, estendeu 
seus cumprimentos aos demais Diretores (as). Registrou seus agradecimentos ao 
Presidente da APMP pelo convite feito para integrar essa gestão e parabenizou-o 
pelo trabalho espetacular que ele vem realizando nesse período de um ano. Falou 
que tinham um planejamento de eventos sempre na perspectiva de concretizá-los 
em novos formatos, nos termos do compromisso assumido em momento pretérito 
por ela e pelo Diretor DAVID KERBER, e sempre com o apoio do Presidente da 
Associação. E isso foi possível a começar pelo Dia dos Pais, no mês de agosto de 
2019 que foi uma festa em um formato totalmente diferente e deu-lhes enorme 
alegria, pois tal evento teve uma boa adesão. Disse que foi uma festa muito 
acolhedora e que todos saíram bastante satisfeitos. No mês de outubro, também 
mudando o formato desse evento, realizou-se a festa do Dia das Crianças, 
proporcionando uma maior segurança para as crianças e tranquilidade e conforto 
para os pais. A festa aconteceu no salão fechado da sede administrativa da 
Associação, e não na quadra como se dava nos eventos tradicionais. Teceu 
comentários sobre as festas de final de ano na sede litorânea, a ceia de Natal e a 
festa de Réveillon. Em seguida, disse que a agenda da Diretoria para esse ano de 
2020, dos oito eventos fixos que planejaram como: Carnaval, Dia das Mães, 
Jantar de Confraternização anual da APMP, no mês de julho, Dia dos Pais, Ceia 
de natal e festa de Réveillon 2020, afora os outros eventos que tinham se 
comprometido a realizar fora do espaço da Associação, como, por exemplo, uma 
festa no Santa Marta Bar, mas que não foi possível realizá-la. Destacou que a 
intenção dessa Diretoria é de realmente modificar esse formato tradicional de 
eventos, tornando o espaço associativo mais acolhedor de diversas formas. Falou 
que a ideia da Diretoria é fazer desse espaço associativo um espaço de 
acolhimento onde todos possam participar. Colocou-se à disposição para ideias. 
Ponderou que, infelizmente, as atividades foram interrompidas em decorrência da 
pandemia e a Diretoria Social, por consequência, foi a mais afetada. Todavia, 
destacou que é preciso fazer dessa interrupção um novo caminho. Ponderou que 
é preciso aguardar a situação voltar à “normalidade” e ter paciência. Por fim, 
novamente, registrou seus agradecimentos, tanto seu quanto do Diretor DAVID 
KERBER, ao Presidente da APMP pela confiança. O Presidente da APMP, 
ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ, esclareceu que os assuntos do item quatro 
da pauta já tinham sido abordados no momento em que se tratou da Diretoria de 
Assuntos Institucionais. Em seguida, agradeceu a todos e não havendo mais nada 
a tratar, novamente agradeceu a presença virtual de todos, e declarou encerrada 
a Assembleia Geral Ordinária às 12h54m (doze horas e cinquenta e quatro 
minutos) do dia 31 de julho de 2020. 
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