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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Chamada Pública para ato público de inutilização das cédulas eleitorais já recebidas com votos referente a eleição
suspensa c/c convocação prévia dos representantes das chapas
A Comissão Eleitoral do pleito eleitoral do CREFITO-8 de 2019, neste ato representada por sua Presidente, faz saber, a
todos a quem interessar, que, em fiel cumprimento ao item h do Termo de Audiência lavrado nos autos de Procedimento Comum nº
5034350-96.2018.4.04.7000/PR, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária
do Paraná, e ao Ofício GAPRE nº 532/2018, realizará, com início previsto para as 14h00 do dia 30/11/2018, na sede do CREFITO-8,
localizado à Rua Jaime Balão nº 580, Hugo Lange, Curitiba/PR, ato público para a inutilização das cédulas já recebidas com votos
referentes a eleição suspensa, sem violação de conteúdo, valendo-se ainda do presente edital de chamada pública para
CONVOCAR os representantes da Chapa 01 - CONSOLIDANDO CONQUISTAS - AVANÇAR +, Drª Maria Luiza Vautier Teixeira, e
da Chapa 02 - NOVO TEMPO - RENOVAR PARA AVANÇAR, Drª Patrícia Rossafa Branco, para, querendo, participar pessoalmente
do certame ou se fazer representar por outro membro integrante da respectiva chapa. Referido ato público desenvolver-se-á com a
reunião dos interessados na sede do CREFITO-8, no horário supra mencionado, seguido do deslocamento à Agência dos Correios
AGF XV DE NOVEMBRO para fins de retirada de todo o material eleitoral depositado na Caixa Postal nº 3502, do retorno para a
sede do CREFITO-8, da contagem do respectivo material, e, por conseguinte, de sua incineração em local apropriado, devendo ser
todo o procedimento lavrado em certidão específica, assinada pelos presentes. Finalmente, solicita-se a todos os profissionais
inscritos no CREFITO-8, que ainda possuam o material eleitoral anteriormente recebido, que promovam a sua imediata inutilização.
LILIAN FACCIO

