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DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

 

A Comissão Eleitoral da FPFS, reunida nessa data, em atendimento à 

consulta protocolada e firmada pelo Presidente da Liga Parnanguara, 

esclarece que: 

 

1. O Regimento Interno da FPFS foi disponibilizado para consulta pública, no 

site da FPFS (link “Eleições 2016), nessa data. Muito embora, vale lembrar 

que, por se tratar de documento público, pode ser consultado 

permanentemente no 2º. Ofício de Registro de Títulos e Documentos desta 

Capital. 

 

2. O prazo de regularização das FILIADAS à FPFS, com o objetivo de 

habilitação ao voto, está especificado no item “e” do Cronograma do Pleito 

Eleitoral. Posteriormente ao encerramento desse prazo, nenhuma outra 

filiada poderá ser habilitada ao voto.  

Quanto aos novos registros, as entidades de práticas desportivas poderão 

pleitear o registro junto à FPFS a qualquer momento e apresentar os 

documentos exigidos e necessários. Todavia, somente estarão habilitadas ao 

voto se cumprirem todos os requisitos dentro do prazo estipulado no item “e” 

do Cronograma Eleitoral. 

 

3. Quanto à procuração especificada no Regulamento Eleitoral (cabeçalho do 

artigo 5° e parágrafo quinto), as exigências são as constantes nos 

dispositivos citados e que façam referência expressa às eleições da FPFS. A 

Comissão Eleitoral não irá criar nenhum modelo específico, cabendo a cada 

interessado criar o seu próprio. 

 

4. No que se refere à lista de filiadas habilitadas ao voto, que será divulgada 

conforme o item “g” do Cronograma Eleitoral, conterá a denominação e o 

respectivo local de sua sede. 

 

5. Se alguma certidão das especificadas no artigo 10° do Regulamento 

Eleitoral, for emitida positiva, basta que seja acompanhada da respectiva 

justificativa. O fato de ser positiva não tornará inelegível o candidato, por si 

só. As inelegibilidades são as constantes do artigo 11° do Regulamento.  
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6. As pessoas que integrarem uma determinada chapa não poderão integrar 

outra, no mesmo Pleito Eleitoral. Caso seja apurado que há qualquer pessoa 

que integre a relação de mais de uma chapa concorrente ao Pleito, ambas as 

chapas serão invalidadas e impedidas de concorrer às eleições da FPFS. 

 

Curitiba, 29 de julho de 2016. 

 
Rodrigo Sejanoski dos Santos 

 
José Antonio Souza de Matos 

 
Henrique Leonardo Camilo 

 
*assinado digitalmente* 

 

 


