
                                            

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO FIEP 2019-2023 

 

 
O Presidente da FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regulamentares, convoca o Conselho de 

Representantes para a Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados 

Representantes, efetivos e suplentes, da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, quadriênio 2019-2023, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2019, no 

período das 12h00 às 18h00, no Campus da Indústria, sito na Avenida Comendador 

Franco, nº 1341, sala 70, em Curitiba, Paraná, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias, 

contados do dia seguinte ao da publicação deste edital, ou seja, até o dia 13 de junho 

de 2019, às 18 horas, para o registro de chapas. O referido registro deverá ser feito 

na Secretaria da Comissão Eleitoral, que atenderá na Gerência Executiva Jurídica, de 

Riscos e Compliance do Sistema Fiep, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00  

e das 14h00 às 18h00, na Avenida Cândido de Abreu, 200, 6º andar, Curitiba, Paraná, 

onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para este 

atendimento. No ato da inscrição de chapas deverá ser indicado correio eletrônico 

para recebimento de notificações atinentes ao processo eleitoral. No caso de empate 

entre as chapas mais votadas, realizar-se-á novo pleito eleitoral, no dia 19 de agosto 

de 2019. Na hipótese de que se façam necessárias segunda e terceira convocações 

da eleição, os pleitos ocorrerão, respectivamente, em 21 de agosto de 2019 e 22 de 

agosto de 2019, no mesmo horário e endereço supracitados. Os prazos inerentes ao 

processo eleitoral serão contados de forma contínua, excluindo o dia do começo e 

incluindo o do vencimento. Na hipótese dos prazos iniciarem ou vencerem em sábado, 

domingo ou feriado, o seu início ou vencimento serão prorrogados para o próximo dia 

útil, em que haja expediente na Fiep. Os principais documentos inerentes ao processo 

eleitoral serão disponibilizados em espaço próprio no sítio eletrônico da Fiep 

(www.fiepr.org.br). O pleito observará as disposições legais vigentes e as normas 

específicas consignadas no Estatuto e no Regulamento Eleitoral da Fiep.. 

 

 

 

Curitiba, 03 de junho de 2019. 

(A)EDSON LUIS CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
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