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RESOLUÇÃO Nº 05/19 

 

A COMISSÃO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 

DO PARANÁ, através do seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, considerando: 

 

- que no próximo mês de agosto se realizará Eleição para 

renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Representativa da Federação 

das Indústrias do Estado do Paraná para o quadriênio 2019/2023; 

- o disposto no artigo 9º da Resolução nº 03/19; 

- as diretrizes emanadas pela Diretoria da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná quanto a importância do processo eleitoral 

ocorrer de forma transparente; 

- os procedimentos adotados nos processos eleitorais referentes 

aos pleitos dos anos de 2011 e de 2015; 

- as disposições legais, estatutárias e regulamentares que tratam 

da matéria relacionada a Eleição Sindical;  

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Alterar a redação do artigo 9º da Resolução nº 03/19, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

Art. 9º - Deverão obrigatoriamente constar do volume principal do processo 

eleitoral os seguintes documentos: 

a) folha de exemplar do jornal ou do 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 de cédula única; 

g) atas dos trabalhos da mesa coletora e da mesa apuradora. 
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Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Resolução nº 03/19. 

 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 4º - Dê-se publicidade a presente Resolução. 

 

Curitiba, 13 de junho de 2019. 

 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 


