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REGIMENTO INTERNO PARA O 11º CONGRESSO ESTADUAL DE 

PROFISSIONAIS – CEP- CREA-AP 

 

TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 Art. 1º O 11° Congresso Estadual de Profissionais do 

Amapá– CEP-AP é um fórum organizado pelo Crea-AP, no âmbito de 

sua jurisdição, em parceria com as entidades de classe e as 

instituições de ensino, que tem como objetivo discutir o temário 

aprovado pelo Plenário do Confea para o 11° Congresso Nacional de 

Profissionais – CNP, apresentar propostas para este evento e eleger 

os delegados estaduais que participarão do mesmo 

Art. 2º O CNP tem como finalidade precípua a discussão e 

a definição de políticas, estratégias, planos e programas de atuação 

e a maior integração do Sistema Confea/Crea e Mútua com a 

sociedade. O tema central para o 11º CNP é “Desenvolvimento 

nacional com implementação de políticas públicas para a engenharia, 

a agronomia e as geociências”, tendo como eixos temáticos:  

 I – Inovação tecnológica;  

 II – Infraestrutura; e 

 III – Atuação profissional 

 Art. 3º O 11° CEP-AP é organizado pela Comissão 

Organizadora Regional – COR-AP, instituída pela Decisão Plenária 

PL/AP N.º 020/2022.  

 §1º O Crea-AP designará equipe técnico-administrativa 

para apoiar os trabalhos da COR-AP. 

§ 2º  O 11º CEP do Crea-AP será realizado em Macapá, 

no dia 24 de junho de 2022, em local a ser definido pela Comissão 

Organizadora Estadual. 

§ 3º  O 11º CEP do Crea-AP será precedido por Eventos 

Precursores, conforme trata o Título VI, deste Regimento. 

TITULO II 

DO TEMÁRIO 

Art. 4º 11º CEP do CREA-AP, bem como todos os seus 

eventos precursores, desenvolverá seus trabalhos com base no tema 

central do 11º CNP, metodologicamente apoiado nos eixos 

temáticos, conforme estabelecido no art. 2° deste Regimento. 

TITULO III 

DA COMPETÊNCIA DA COR 

Art. 5º Compete à Comissão Organizadora do 11º CEP-

CREA-AP: 

I- Cumprir o presente regimento interno; 

II- Observar as diretrizes definidas pela Comissão 

Organizadora Nacional (CON) do 11° CNP e executar as ações para a 

realizaçãodos eventos a ele relacionados no estado do Amapá; 

III- Planejar e organizar os encontros precursores e o 

11° Congresso Estadual de Profissionais – CEP-AP; 
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IV- Interagir com o Crea-AP e a CON na organização e 

divulgação dos eventos precursores e estadual; 

V- Divulgar os critérios estabelecidos pela CON no que 

diz respeito às eleições de delegados para o Congresso Nacional de 

Profissionais; 

VI- Distribuir os textos referenciais nacionais e incentivar 

a produção de textos referenciais estaduais e propostas, visando ao 

debate do tema central e dos eixos temáticos do 11°CEP-AP; 

VII- Sistematizar as propostas aprovadas nos encontros 

precursores e no 11º CEP-AP; 

VIII- Encaminhar as propostas aprovadas e 

sistematizadas do 11° CEP-AP à Comissão Organizadora Nacional, 

no prazo e nas normas de formatação estabelecidos; 

IX- Providenciar a inscrição dos delegados estaduais que 

representarão o Crea-AP no 11º CNP. 

TÍTULO III 

DOS PARTICIPANTES 

 Art. 6º Poderão participar dos encontros precursores e da 

etapa estadual: 

I. Nos encontros precursores, que antecedem a etapa 

estadual, poderão participar, com direito a voz e a voto, todos os 

profissionais do Sistema Confea/Crea com registro regular no Crea-

AP. 

 

II. No 11° CEP-AP poderão participar, com direito a voz 

e a voto, os delegados natos e os delegados com mandato e sem 

mandato eleitos nos encontros precursores. 

 

III. Poderão participar também, com direito a voz, mas 

sem direito a voto, autoridades, profissionais de outras áreas, 

representantes de entidades de classe e demais convidados que 

sejam de interesse da COR-AP. 

 

TÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7º As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas 

nos locais dos eventos, antes da sua abertura, ou pelo link a ser 

disponibilizado pela COR-AP. 

TÍTULO V 

DOS TRABALHOS E DA SUA SISTEMATIZAÇÃO 

 Art. 8º Nos encontros precursores, os profissionais 

interessados devem apresentar suas propostas no formulário a ser 

disponibilizado pela COR-AP e deliberar sobre quais proposições 

serão encaminhadas à etapa estadual. 

§ 1º. Serão consideradas aprovadas as propostas que 

obtiverem a maioria simples dos votos entre os profissionais 

participantes. 
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 Art. 9º No 11° CEP-AP, serão apreciadas as propostas 

aprovadas nos encontros precursores e deliberado sobre quais 

propostas serão submetidas ao 11º CNP. 

 Art. 10º As propostas rejeitadas nos encontros 

precursores não poderão ser apreciadas no encontro estadual. 

 Art. 11º Poderão ser apresentadas moções, desde que 

sejam de autoria de no mínimo 05 profissionais presentes, regulares 

com o Crea-AP, e que estejam abrangidas no temário do 11º CNP, 

as quais serão apreciadas e votadas nos encontros precursores e na 

etapa estadual. 

TÍTULO VI 

DOS ENCONTROS PRECURSORES REGIONAIS 

 Art. 12º Os encontros precursores regionais serão 

realizados conforme calendário a ser definido pela COR-AP, podendo 

este ser revisto ou alterado a qualquer momento, desde que haja a 

devida antecedência e aprovação da COR-AP. 

 Art. 13º A COR-AP divulgará o calendário das reuniões 

precursoras e do encontro estadual, com local e horário. 

Art. 14º A COR-AP solicitará ao Crea-AP a estrutura 

necessária, inclusive de pessoal, para realização dos eventos. 

TÍTULO VII 

DAS SESSÕES DE TRABALHO DOS ENCONTROS PRECURSORES 

REGIONAIS 

Art. 15º As sessões de trabalho dos encontros 

precursores regionais serão de: 

 

I. Abertura e encerramento; 

II. Explanação dos objetivos do evento e como se 

desenvolvem os trabalhos; 

III. Apresentação do tema principal e dos eixos temáticos; 

IV. Apresentação e discussão de propostas; 

V. Deliberação de propostas a serem enviadas ao 11° CEP-

AP; 

VI. Eleição dos delegados regional ao 11°CEP-AP. 

Art. 16º O encontro precursor será coordenado pelo 

presidente e pelo coordenador regional da COR-AP da respectiva 

região. A mesa diretora dos trabalhos será indicada previamente 

pelos coordenadores ou eleita na abertura dos trabalhos. 

I. Compete ao coordenador: 

 

a. Compor a mesa diretora dos trabalhos com o 

relator e o secretário, coordenar e  dirigir os trabalhos do 

encontro; 

b. Submeter à discussão e à aprovação dos 

presentes as propostas e moções apresentadas; 

c. Apurar e proclamar os resultados das votações; 

d. Apresentar os resultados, sistematizados, à 

plenária final do evento. 

II. Compete ao relator: 

a. Digitar as deliberações aprovadas; 
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b. Numerar, pela ordem, as propostas e moções 

encaminhadas à mesa; 

c. Encaminhar a redação final das propostas e 

moções aprovadas à secretaria da    COR-AP para sistematização. 

 

III. Compete ao secretário: 

 

a. Substituir o coordenador nas suas ausências ou 

impedimentos; 

b. Anotar os pedidos de intervenção dos 

profissionais e delegados; 

c. Controlar o tempo das intervenções. 

 

Art. 17º Caberá aos coordenadores dos encontros, em 
comum acordo com os participantes, estabelecer os tempos e 
limites de intervenção, em função do número de inscritos, visando 
assegurar o encerramento dos trabalhos no tempo previsto. 

Art. 18º As decisões serão tomadas pela maioria simples 

dos profissionais inscritos e presentes. 

TÍTULO VIII 

DAS SESSÕES DE TRABALHO DA ETAPA ESTADUAL 

Art. 19º As sessões de trabalho do 11º CEP-AP serão 

compostas de: 

I. Sessões solenes de abertura e encerramento; 

II. Sessão de trabalho. 

Art. 20º As sessões solenes de abertura e encerramento 

serão conduzidas pela mesa diretora dos trabalhos composta pelos 

coordenadores da COR-AP e demais convidados. 

Art. 21º A sessão de trabalho será conduzida pelo 

coordenador e pelo secretário executivo da COR-AP, na qual serão 

apresentadas as propostas aprovadas nos encontros precursores e 

deliberado sobre a aprovação das propostas que seguirão para o 11º 

CNP. 

Art. 22º A sessão plenária será presidida pelo 

coordenador da COR-AP e seu adjunto, com o apoio da mesa 

diretora dos trabalhos e com a participação dos delegados eleitos 

nos encontros precursores, todos com direito a voz e a voto. 

Art. 23º As moções estaduais representam manifestações 

discutidas e aprovadas no 11º CEP- AP e serão levadas a 

conhecimento das lideranças e organizações públicas e privadas de 

interesse no âmbito estadual. As moções nacionais obedecerão a 

rito próprio estabelecido no regimento interno do 11º CNP. 

TÍTULO IX 

DOS DELEGADOS 

Art. 24º Estão aptos a se candidatarem como delegados 

todos os profissionais regulares com o Crea-AP. 

Art. 25º Os encontros precursores e o 11º CEP-AP serão 
compostos por delegados natos e delegados eleitos, conforme 
abaixo: 

a) Delegados natos no encontro precursor regional: são 

delegados natos no encontro precursor, em caráter pessoal e 

intransferível, com direito a voz e a voto, o presidente do Crea-AP, 
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ex-pressidente do Crea-AP, diretores da Mútua-AP, conselheiros 

regionais titulares, inspetores-chefes, presidentes das entidades de 

classe, representantes das instituições de ensino e os membros 

efetivos da COR-AP. 

b) Delegados ao encontro precursor regional: são aptos a 

se elegerem delegados os profissionais do Sistema Confea/Crea, 

com o devido registro regular com o Crea-AP, nas categorias “com 

mandato” e “sem mandato”, conforme as seguintes etapas: 

 

I. Verificar inicialmente entre os delegados natos 

presentes aqueles que se enquadram no critério “com mandato” e 

“sem mandato”; 

II. Verificar o número de profissionais presentes 

regulares com o Crea-AP, considerando a eleição de um delegado 

sem mandato para  cada 10 profissionais presentes; 

III. Somar o número de delegados a serem eleitos sem 

mandato, de acordo com o critério de número de participantes, com 

o número de delegados natos sem mandato; 

IV. Verificar se está mantida a paridade de delegados 

com e sem mandato; 

V. Em não havendo a paridade, fazer a eleição para 

manter a paridade entre o número de delegados com e sem 

mandato; 

VI. Eleger suplentes para delegados que não sejam 

delegados natos na proporção de 50% dos eleitos (ou número 

inteiro imediatamente superior). 

 Art. 26º Os delegados ao 11° CEP-AP serão 

compostos por delegados natos e delegados eleitos, conforme 

distribuição abaixo: 

a) Delegados natos no 11° CEP-AP: são delegados natos 

ao 11° CEP-AP, com direito a voz e a voto, o presidente do 

Crea-AP, ex-presidentes do Crea-AP, diretores da Mútua-AP, 

conselheiros regionais titulares, inspetores-chefes, os 

presidentes das entidades de classe, representantes das 

instituições de ensino e os membros efetivos da COR-AP, desde 

que tenham participado de um encontro precursor regional e 

aprentado proposta nos eventos precursores; 

 

b) Delegados eleitos para o 11° CEP-AP: são delegados 

aptos a se elegerem, no 11° CEP-AP, para o 11º CNP, em caráter 

pessoal e intransferível, com direito a voz e a voto, os profissionais 

eleitos no encontros precursores regionais, nas categorias “com 

mandato” e “sem mandato”, na proporção de acordo com o 

seguinte critério: 

 

1. Verificar inicialmente entre os delegados natos 

presentes aqueles que se enquadram no critério “com mandato” e 

“sem mandato”; 

 

2. Verificar o número de profissionais presentes 

regulares com o Crea-AP, considerando a eleição de até 03 

delegados com mandato e 04 delegados sem mandato, salvo nova 

orientação da Comissão Organizadora Nacional (PL-650/2022); 

 

3. Eleger suplentes para os delegados na proporção 

de 50% dos eleitos (ou número inteiro imediatamente superior). 
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Art. 27º Cada delegado terá direito a somente 1 (um) 

voto, não sendo permitida a dupla representação. 

Art. 28º Os delegados ao 11° CNP serão eleitos na 

plenária final do 11º CEP-AP, de acordo com o estabelecido pela 

CON. 

§ 1º. São considerados com mandato os delegados que 

ocupam cargos de presidente do Crea- AP, conselheiro regional, 

suplente de conselheiro regional, inspetor e diretor da Mútua-AP; 

§ 2º. São considerados sem mandato os delegados que 

não exerçam função de conselheiro ou suplente no Crea-AP ou no 

Confea, inspetor ou diretor da Mútua-AP. 

§ 3º. Todos os delegados inscritos e presentes no 11º 

CEP-AP serão automaticamente candidatos a delegados para o 11º 

CNP, podendo votar e ser votados, considerando as condições de 

delegados com e sem mandato. 

§ 4º. Poderão candidatar-se à representação estadual no 

11º CNP, na condição “com mandato”, os delegados devidamente 

credenciados e presentes no CEP-AP e que se encontram no 

exercício da função de conselheiro no Crea-AP ou no Confea, 

suplente de conselheiro regional, inspetor e diretor da Mútua-AP e 

na condição de sem mandato os demais delegados. 

§ 5º. A apuração desta eleição será realizada pela mesa 

diretora dos trabalhos na etapa estadual, cabendo ao coordenador-

geral da COR-AP divulgar o resultado aos presentes. 

§ 6º. Serão indicados delegados ao 11º CNP os candidatos 

mais votados (com ou sem mandato). 

§ 7º. Em caso de empate será considerado vencedor o 

candidato com o registro e/ou visto mais antigo no Crea-AP, 

persistindo o empate será eleito o candidato com mais idade. 

Art. 29º Serão eleitos, ainda, delegados suplentes, em 

número correspondente à metade, ou número inteiro 

imediatamente superior, dos titulares com e sem mandato, 

classificados por ordem decrescente dos votos obtidos. 

Art. 30º Além dos delegados estaduais eleitos no 11º 

CEP-AP, farão parte ainda da representação do estado no 11º 

CNP, na modadalidade Delegado Institucional o presidente do 

Crea-AP, o coordenador da COR,  representantes das entidades 

precursoras não integrantes ao CDEN e o(s) coordenador(es) 

nacional(is) de Câmaras Especializadas e na Modalidade Delegado 

Convidado. 

Art. 31º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora Regional. 

 

 


