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RESOLUÇÃO FIEP Nº 02/19 

 

A COMISSÃO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, através de 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, efetivos e suplentes; 

- 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: 

 

1. Aprovar o calendário do processo eleitoral anexo, 

referente à eleição para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e 

Delegação Representativa da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, efetivos e suplentes, para o quadriênio 2019/2023. 

2. Esta Resolução tem vigência desde sua publicação até a 

data de encerramento do processo eleitoral ao qual se refere. 

 

Curitiba, 31 de maio de 2019. 

 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL E  
DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
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Anexo Resolução nº 02/19 

 

Art. 1º - Fica aprovado o calendário do processo eleitoral referente à 

eleição para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 

Representativa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para o 

quadriênio 2019/2023, efetivos e suplentes, no seguinte formato: 

 

 23.05.19: nomeação da Comissão Eleitoral; 

 03.06.19: publicação do Edital de convocação da Eleição; 

 de 03.06.19 a 13.06.19: prazo para inscrição de chapa(s); 

 de 14.06.19 a 17.06.19: prazo para análise de documentação pelas 

chapas;  

 18.06.19: notificação da chapa questionada; 

 de 19.06.19 a 21.06.19: prazo para chapa complementar/corrigir 

documentação; 

 de 24.06.19 a 26.06.19: prazo para Comissão Eleitoral analisar a 

documentação; 

 01.07.19: lavratura da ata e publicação da(s) chapa(s) inscrita(s); 

 de 02.07.19 a 03.07.19: prazo para impugnação das candidaturas; 

 05.07.19: notificação da chapa a qual pertence o candidato 

impugnado; 

 de 08.07.19 a 09.07.19: prazo para a chapa apresentar defesa à 

impugnação; 

 de 10.07.19 a 24.07.19: prazo para o Conselho de Representantes da 

Fiep deliberar sobre a(s) impugnação(ões) e defesa(s); 

 de 25.07.19 a 30.07.19: prazo para designação da Mesa Coletora; 

 05.08.19: fim do prazo para envio do ofício de delegado-eleitor; 

 12.08.19: divulgação da relação de votantes e indicação de fiscais; 

 14.08.19: Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados 

Representantes da Fiep para o quadriênio 2019-2023; 

 de 15.08.19 a 19.08.19: prazo para interposição de recurso; 
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 19.08.19: realização de novas eleições em caso de empate; 

 21.08.19: Eleição – Segunda Convocação; 

 22.08.19: Eleição – Terceira Convocação; 

 de 20.08.19 a 26.08.19: prazo para apresentação de contrarrazões ao 

recurso; 

 de 27.08.19 a 10.09.19: prazo para o Conselho de Representantes da 

Fiep deliberar acerca do recurso e das contrarrazões; 

 13.09.2019: publicação do Edital da chapa eleita. 

 

Art. 2º - O presente calendário eleitoral poderá ser alterado mediante 

justificativa e ampla publicidade. 

 

Art. 3º - O presente normativo deverá ser publicado em local de fácil 

visualização, no sítio oficial da Fiep na internet (www.fiepr.org.br), devendo 

nele permanecer disponível enquanto perdurar o processo eleitoral. 

 

Art. 4º - Este calendário entra em vigor na data de sua publicação, tendo 

vigência pelo prazo em que perdurar o presente processo eleitoral. 

 

Curitiba, 31 de maio de 2019. 

 

 

 
(A) EDSON  LUIZ CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL E  
DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
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