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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 22 DE 
JULHO DE 2019 
 

Aos vinte e dois de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na 

sala de reuniões do Gabinete da Presidência, no 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 e Sidney Paciornik. Presente 

também a equipe técnica da Fiep, a saber Marco Antônio Guimarães, 

Juliana Raschke Dias Bacarin e Narjara Cheyenne Carmelo Andriet para, 

nos termos dos artigos 3º e 39 do Regulamento Eleitoral, analisarem e 

decidirem a respeito da denúncia apresentada pela chapa FOCO NA 

INDÚSTRIA – FIEP PARA OS SINDICATOS, doravante FOCO NA 

INDÚSTRIA, em face da chapa SINDICATO FORTE FIEP MAIOR, 

doravante SINDICATO FORTE. 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 leitura da denúncia e da defesa. Finalizada a 

leitura, a Comissão passou a deliberar. Após amplo debate, a Comissão 

decidiu por conhecer da denúncia e da defesa para no mérito recomendar 

o que segue: que a SINDICATO FORTE realize ajustes na notícia 

disponibilizada no seguinte endereço eletrônico 

https://industriaderespeito.com.br/2019/07/16/entenda-a-aberracao-

ocorrida-no-processo-eleitoral-da-fiep/, no sentido de corrigir a informação 

relativa a aprovação do Regulamento Eleitoral, visto que este foi 

resultado de um trabalho coletivo e aprovado, por unanimidade, em 

Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Representantes, da qual 

participaram 76 (setenta e seis) delegados. Também, orienta que as 
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chapas inscritas no processo eleitoral monitorem a sua comunicação, 

inclusive notícias vinculadas em seus sites, afim de preservar a 

integridade da instituição, Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, perante à comunidade industrial e à sociedade. Diante do 

exposto, a Comissão Eleitoral acolhe parcialmente o pedido formulado, 

no sentido de orientar a SINDICATO FORTE para que proceda a 

retificação da notícia, nos termos acima sugeridos; por sua vez, não 

acolhe o pedido de publicação de nota oficial na imprensa e de posterior 

encaminhamento aos delegados representantes. A publicidade da 

presente decisão ocorrerá no site oficial da Fiep e será encaminhada às 

chapas concorrentes.  Por fim, a Comissão Eleitoral reforça o seu 

compromisso com a 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 pelo Presidente e Secretário 

da Comissão Eleitoral. Curitiba, 22 de julho de 2019. 
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