
 

RESOLUÇÃO Nº 03/15 
 

 
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  

considerando: 

 

- que no próximo mês de agosto se realizará a Eleição 

para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 

Representativa da  Federação das Indústrias do Estado do Paraná para 

o quadriênio 2015/2019; 

- o disposto no artigo 29 do Regulamento Eleitoral da  

Federação das Indústrias do Estado do Paraná; 

- as diretrizes emanadas pela Diretoria da  Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná quanto a importância do processo 

eleitoral ocorrer de forma transparente; 

- a necessidade de facilitar a consulta dos autos do 

processo eleitoral por  eventuais  interessados;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O processo eleitoral, aberto na data da publicação do edital de 

convocação da eleição sindical, deverá  ser organizado  em um volume  

principal  e tantos Anexos  quantos a equipe  responsável pelo processo 

entender necessários. 

 

Art. 2º  - Os Anexos  deverão ser numerados, mediante a utilização de  

algarismos romanos, em ordem cronológica a sua abertura. 

 

Art. 3º - A abertura dos Anexos deverá ser certificada no volume 

principal. 

 

 

 



 

 

Art. 4º -  A existência  do  volume  principal e dos correspondentes  

anexos  não retira  a unicidade do processo eleitoral. 

 

Art. 5º - Deverão obrigatoriamente constar do  volume  principal  do 

processo eleitoral os seguintes documentos:  

a) folha de exemplar do jornal ou Diário Oficial do Estado que 

publicou o edital de convocação, bem como  folha de exemplar 

que publicou as chapas registradas; 

b) requerimento de registro de chapas; 

c) relação de votantes; 

d) atos de designação dos componentes da mesa coletora e 

apuradora; 

e) folha de votação; 

f) exemplar da cédula única; 

g) atas dos trabalhos da mesa coletora e da mesa apuradora; 

 

Art. 6º - O processo eleitoral, volume principal e os seus anexos,  

deverão ser paginados  em ordem crescente,  sendo que  cada  um dos  

volumes  deve  receber numeração iniciada pela pagina  01. 

 

Art. 7º - Esta Resolução tem vigência desde sua publicação até a data 

de encerramento do processo  eleitoral ao  qual se refere. 

 

Curitiba, 22 de junho de 2015. 

 

 

 

(A) EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 


