
Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.408 

Decisão Nº: PL-0233/2014 
Referência:PC CF-0291/2014 
Interessado: Sistema Confea/Crea 
 
Ementa: Aprova a data de 19 de novembro de 2014 para as Eleições dos Presidentes do Confea e 
dos Creas, dos Conselheiros Federais Representantes dos Grupos Profissionais nos estados do 
Pará, do Distrito Federal, do Ceará, do Amazonas e da Paraíba e dos Diretores Gerais, 
Administrativos e Financeiros das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas, todos com 
mandato de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, assim como o respectivo 
Calendário Eleitoral, anexo. 

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 19 a 21 de março de 2014, apreciando a 
Deliberação nº 007/2014-CEF, e considerando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 
1.021/2007 – Regulamento Eleitoral, “o calendário eleitoral será definido pelo Plenário do Confea, 
podendo ser ajustado pela CEF – Comissão Eleitoral Federal, exceto no que se refere à data da 
eleição”; considerando a Decisão PL-nº 0039/2014, que “DECIDIU: 1) Aprovar a sistemática do 
trabalho apresentado, anexo, no que se refere à representação das categorias e modalidades 

profissionais, bem como as respectivas jurisdições, aprovando, dessa maneira, a composição do 
Plenário do Confea para os exercícios de 2014 a 2020, ou até a aprovação da representação 
federativa no plenário do Confea, o que ocorrer primeiro. 2) Determinar à Comissão Eleitoral 
Federal – CEF que adote providências para a imediata recomposição do plenário do Confea para o 
exercício de 2014, visando a preencher as 18 vagas de conselheiros federais ainda neste exercício 
de 2014, ressaltando apenas que deverá, excepcionalmente, ser atribuído período de mandato 
diferenciado para os 3 (três) novos integrantes, que deverão ser empossados imediatamente após 
a homologação do resultado das eleições, conforme segue: - 1 Representante da Modalidade Civil 
no Estado do Espírito Santo cujo mandato se encerrará em 31 de dezembro de 2016; - 1 
Representante da Modalidade Elétrica no Estado de Minas Gerais, cujo mandato se encerrará em 
31 de dezembro de 2016; - 1 Representante da Modalidade Industrial no Estado do Amapá, cujo 
mandato se encerrará em 31 de dezembro de 2015. 3) Autorizar a Comissão Eleitoral Federal – 

CEF a adotar as providências necessárias, quando julgar pertinente, para realização das eleições 
de conselheiro federal visando a compor o plenário do Confea nos exercícios até 2020 ou até a 
aprovação da representação federativa no plenário do Confea, o que ocorrer primeiro. Determinar 
à Superintendência de Integração do Sistema – SIS que promova estudos para reformulação da 
Resolução n° 348/1990, apresentando à Conp no primeiro semestre de 2014, minuta de ato 
normativo da espécie resolução que, em atendimento ao art. 41 da Lei n° 5.194, de 1966, 
uniformize as modalidades profissionais para fins de composição plenária do Confea e dos Creas”; 
considerando os princípios da eficiência e da economicidade que norteiam a Administração Pública, 
permitindo a adequação, em um único Calendário Eleitoral, de todas as fases e prazos que 
permeiam as Eleições no Sistema Confea/Crea para os cargos de Presidentes dos Creas e do 
Confea, Conselheiros Federais Representantes dos Grupos Profissionais e Diretores das Caixas de 

Assistência dos Profissionais dos Creas, reguladas pelas Resoluções nº 1.021/2007 e nº 
1.022/2007; DECIDIU, por unanimidade, aprovar a data de 19 de novembro de 2014 para as 
Eleições dos Presidentes do Confea e dos Creas, dos Conselheiros Federais Representantes dos 
Grupos Profissionais nos estados do Pará (Grupo Agronomia), do Distrito Federal (Modalidade 
Elétrica), do Ceará (Grupo Agronomia), do Amazonas (Modalidade Industrial) e da Paraíba 
(Modalidade Civil), e dos Diretores Gerais, Administrativos e Financeiros das Caixas de Assistência 
dos Profissionais dos Creas, todos com mandato de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 
2017, assim como o respectivo Calendário Eleitoral, anexo. Presidiu a sessão oVice-Presidente 
JULIO FIALKOSKI. Presentes os senhores Conselheiros Federais ANA CONSTANTINA OLIVEIRA 
SARMENTO DE AZEVEDO, DARLENE LEITAO E SILVA, FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COELHO 
LADAGA, JOAO FRANCISCO DOS ANJOS, JOLINDO RENNO COSTA, JOSE GERALDO DE 
VASCONCELLOS BARACUHY, JURANDI TELES MACHADO, LEONIDES ALVES DA SILVA NETO, 

MARCELO GONÇALVES NUNES DE OLIVEIRA MORAIS, MARIO VARELA AMORIM, PAULO ROBERTO 
LUCAS VIANA e WALTER LOGATTI FILHO. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Brasília, 21 de março de 2014. 

 
Eng. Civ. José Tadeu da Silva 

Presidente 

 


