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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 30 DE 

JULHO DE 2019 

 

Aos trinta dias de julho de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e 

trinta minutos, na sala setenta do Campus da Indústria, sito a Avenida 

Comendador Franco, nº 1341, Jardim Botânico, em Curitiba, Paraná, 

reuniu-se a Comissão Eleitoral, estando presentes os senhores Nelson 

Roberto Hübner, Biratã Higino Almeida Giacomoni, Douglas Antonio 

Granemann de Souza, Sidney Paciornik e justificada a ausência do 

senhor Marcelo Vosnika. Presente também a equipe técnica da Fiep, a 

saber Marco Antônio Guimarães, Juliana Raschke Dias Bacarin e 

Narjara Cheyenne Carmelo Andriet para deliberarem a respeito de 

alinhamentos relativos à Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos 

Delegados Representantes, efetivos e suplentes, da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná, quadriênio 2019-2023. Dando início à 

presente reunião, o Presidente Nelson Roberto Hübner agradeceu a 

presença de todos, especialmente da Comissão Eleitoral, e ressaltou a 

importância da atuação da mesma, no sentido de garantir um processo 

eleitoral transparente e isonômico, que transcorra dentro dos parâmetros 

estabelecidos no Estatuto e no Regulamento Eleitoral da Fiep. Na 

sequência, passou-se a analisar os seguintes temas: a) nomeação das 

mesas coletora e apuradora. Após amplo debate e esclarecidas as 

dúvidas dos membros da Comissão, foi aprovada a composição da mesa 

coletora pelos colaboradores da Fiep, sendo, Juliana Raschke Dias 

Bacarin, Narjara Cheyenne Carmelo Andriet, Camila da Silva Zadra e 

Celio Roberto de Morais, como, respectivamente, presidente, mesários e 

suplente. No que diz respeito a indicação do presidente da mesa 

apuradora, nos termos do art. 31 do Regulamento Eleitoral, foram 

sugeridos como proposta alguns nomes de membros do Ministério 

Público do Trabalho da 9ª Região. Os mesmos serão consultados e dentre 

esses, caso haja disponibilidade, um deles será nomeado presidente da 

mesa apuradora. Também ficou definido que serão nomeados dois 
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suplentes do cargo de presidente da mesa apuradora, para atuarem em 

caso de ausência do efetivo. b) designação dos representantes das 

chapas que terão poderes para se dirigirem à Mesa Coletora e à Mesa 

Apuradora com o objetivo de suscitar dúvidas e formular protestos. 

Foi explicado à Comissão que a finalidade de tais indicações é 

estabelecer um único interlocutor por cada chapa para que possa 

apresentar protestos ou suscitar dúvidas perante a Mesa Coletora e Mesa 

Apuradora, sendo essa a pessoa que poderá apresentar impugnações em 

nome das chapas. A proposta foi aprovada pela Comissão; c) vedação da 

utilização de telefone celular dentro do local de votação. A Comissão 

deliberou que não será permitido o uso de telefone celular, câmera 

fotográfica ou equipamento equivalente, no local de votação, devendo o 

delegado votante deixar os equipamentos que estiver consigo junto aos 

membros da mesa coletora, em local especialmente designado para este 

fim. d) vistoria no local de votação. Foi deliberado que no dia do pleito 

ocorrerá vistoria do local da votação com os presidentes das chapas ou 

pessoa por eles designada. e) anulação do voto. Foi aprovado que 

somente serão aceitos votos realizados dentro do quadrado indicado na 

cédula eleitoral, assinalados com sinal gráfico de � ou �, e somente 

com caneta na cor azul, que será fornecida pela mesa coletora, sendo que 

qualquer outro sinal gráfico será considerado como identificação do 

eleitor nos termos do artigo 32, § 3º do Regulamento Eleitoral. Caso não 

cumpridas tais exigências a mesa apuradora irá considerar o voto como 

nulo, não sendo o mesmo computado. f) quórum. Ficou aprovado que os 

votos coletados em separado serão considerados para efeito de quórum. 

g) análise e deliberação quanto a habilitação dos sindicatos para o 

exercício do direito de voto. Restou aprovado que a habilitação para o 

direito de voto na eleição dependerá do cumprimento do artigo 9ª do 

Regulamento eleitoral e do artigo 12 do Estatuto da Fiep. h) aprovação 

do modelo de cédula de voto. Após apresentação da proposta de 

cédula, foram solicitados os seguintes ajustes: I. que os quadrados onde 
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constam a composição das chapas fiquem separados por um espaço; II. 

que todos os membros, conforme cargo, sejam alinhados no mesmo 

campo (ex. todos os diretores suplentes no mesmo campo); III. A 

disposição das chapas na cédula eleitoral observará o horário do 

protocolo da inscrição, devendo aquela que procedeu o protocolo antes, 

ser a primeira na cédula eleitoral. i) análise e deliberação quanto ao 

modelo para coleta de voto em separado no caso de impugnação. 

Ficou acordado que ocorrendo impugnação ao voto, caberá a mesa 

coletora a deliberação se o mesmo será colhido em separado ou não. Na 

hipótese de voto em separado, o eleitor, além da cédula para votação, 

receberá também um envelope, dentro do qual seu voto será depositado, 

sendo esse lacrado. O envelope será identificado pela mesa coletora com 

o nome do Sindicato ao qual pertence o delegado. O voto então será 

depositado em uma segunda urna, cuja apuração dependerá de 

deliberação da mesa apuradora. Caso não acolhidos os argumentos 

apresentados na impugnação, o envelope será aberto e o voto misturado 

com os demais votos na urna principal, preservando o seu sigilo. Os 

votos em separado, cuja impugnação seja aceita pela mesa apuradora, 

permanecerão lacrados e sob guarda da Fiep. j) proposta de reunião 

com representantes das chapas para alinhamento sobre os 

procedimentos do dia da eleição. Foi acordado que a Comissão 

Eleitoral, representada por um dos seus membros, convidará os 

presidentes das chapas ou seus representantes para uma reunião para 

tratar de assuntos relacionados à eleição, conforme pauta a ser proposta 

pela Comissão, devendo esta ser realizada na véspera do pleito, momento 

no qual os candidatos serão convidados também a conhecer o local de 

votação. l) outros assuntos relacionados. Ficou acordado que, em caso 

de necessidade, no mínimo três membros da Comissão Eleitoral estarão 

presentes, durante o período de votação, compreendido entre 12 e 18hs, 

do dia 14 de agosto. Ainda, acordou-se que será editada Resolução 

contendo as principais deliberações dessa Comissão com relação a 

votação. Por fim, a Comissão Eleitoral reforça o seu compromisso com a 
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legalidade, a isonomia e a transparência do processo eleitoral. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada 

conforme, segue assinada pelos membros da Comissão Eleitoral 

presentes. Curitiba, 30 de julho de 2019. 
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