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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

 

Processo: CF-06744/2019
Tipo de Processo: Eleições: Calendário Eleitoral
Assunto: Eleições 2020 - Presidentes do Confea e dos Creas, Cons. Fed. e Diretores Regionais da Mútua
Interessado: Sistema Confea/Crea e Mútua
 

DELIBERAÇÃO CEF  Nº 11/2020

 

A Comissão Eleitoral Federal (CEF), conforme previsto no Regimento do Confea
(Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006), e de acordo com as suas competências estabelecidas no
Regulamento Eleitoral para as eleições de presidentes do Confea e dos Creas e de conselheiros federais
(Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019), reunida nesta data, e

Considerando que neste exercício de 2020 ocorrerão Eleições Gerais do Sistema
Confea/Crea e Mútua, para os cargos de Presidentes do Confea e dos Creas, Conselheiros Federais (BA,
TO, MA, PR e RS) e Diretores Gerais e Administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos
Creas, cujo pleito ocorrerá em 3 de junho de 2020, conforme Calendário Eleitoral proposto pela Comissão
Eleitoral Federal na Deliberação CEF nº 83/2019 (0275322) e aprovado pelo Plenário do Confea na
Decisão Plenária nº PL-1880/2019 (0277529);

Considerando o disposto no art. 19, do Regulamento Eleitoral para as eleições de
presidentes do Confea e dos Creas e de conselheiros federais (Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019),
que trata das competências da CEF, em especial “elaborar os modelos de documentos a serem adotados no
processo eleitoral” (inciso V);

Considerando o disposto no art. 54, do Regulamento Eleitoral para as eleições de
presidentes do Confea e dos Creas e de conselheiros federais (Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019),
que trata da votação e da totalização dos votos, em especial a possibilidade de realizar as eleições “por
urnas convencionais, mediante cédulas oficiais e apuração manual” (inciso I);

Considerando a necessidade de disciplinar e coordenar os trabalhos das Comissões
Eleitorais Regionais, no que concerne às providências administrativo-operacionais que envolvem o
processo eleitoral;

Considerando a necessidade de definir o modelo de cédula oficial de uso contingente, para
os casos de voto em separado ou impossibilidade de utilização da urna eletrônica nas Eleições 2020,
visando o adequado planejamento das Comissões Eleitorais Regionais;

Considerando que o Confea e os Creas devem atuar de forma a "assegurarem unidade de
ação", consoante disposto no art. 24, da Lei nº 5.194, de 1966;

DELIBEROU:
Aprovar o modelo de cédula oficial para as Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e

Mútua, anexo (0301796), estabelecendo sua observância obrigatória por parte das Comissões Eleitorais
Regionais.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Augusto Mello de Araújo, Conselheiro(a) Federal,
em 07/02/2020, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Vilhena Paiva, Coordenador(a)
Adjunto(a), em 07/02/2020, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Annibal Lacerda Margon, Conselheiro(a) Federal, em
07/02/2020, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Bosco de Andrade Lima Filho, Conselheiro(a)
Federal, em 07/02/2020, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renan Guimarães de Azevedo, Conselheiro(a) Federal,
em 07/02/2020, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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