
DECISÃO COREN/PR- DIR N°. 4, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Prazo de aceite  das justificativas  

Eleitorais, em relação as Eleições  

2014. 

A  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná,

juntamente  com a Primeira  Secretária  da  Autarquia,  no  uso  de suas atribuições

legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno

do Coren/PR; 

CONSIDERANDO o Processo de Eleição do Coren/PR realizado em

2014;

CONSIDERANDO a Portaria nº 007/2015 que institui a Comissão de

Análise  de  Justificativas  Eleitorais,  em  conformidade  com  deliberação  da  543ª

Reunião Ordinária de Plenário;

CONSIDERANDO a  Resolução  Cofen  n°  355/2009,  que  aprova  o

Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, especificamente seu Parágrafo 1º

do Artigo  29,  que “Ocorrendo motivo  justificável,  o  profissional  comprovará  suas

razões ao COREn de sua jurisdição, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a

contar da data da realização do pleito, prorrogável por igual período”. Sendo assim,

a contagem de 120 dias corridos iniciou em 15 de setembro de 2014 e encerrou em

12 de janeiro de 2015;

CONSIDERANDO o  Artigo  10  e  seu  Parágrafo  1º  do  Anexo  da

Resolução nº 428, de 9 de maio de 2012, que regulamenta as eleições por Internet

para  os  Conselhos  Regionais  de  Enfermagem,  estabelecendo  que  “O  sítio  de

votação  ficará  disponível  para  consulta  dos  profissionais  por  30  dias  após  as

eleições para consulta, emissão de comprovante de votação ou para justificativa de

voto. § 1º Após esse período, o inscrito deverá justificar a sua não participação na

votação diretamente ao Conselho Regional”;

CONSIDERANDO que a eleição no Paraná, via Internet,  ocorreu no

período de 24 horas, ou seja das oito horas do dia 13 até as oito horas do dia 14 de

setembro de 2014;
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CONSIDERANDO  a necessidade de não restar qualquer dúvida sobre

o prazo último aceito pela Comissão de Análise de Justificativas Eleitorais quanto a

não participação na Eleição 2014, o Plenário do Coren/PR, 

DECIDE

Art.  1°  Que todas as  justificativas  devidamente  apresentadas  até  e

inclusive no dia 12 de janeiro de 2015 serão analisadas;

Art.  2°  Que  serão  desconsideradas  e  negadas  as  justificativas

apresentadas após o prazo estabelecido;

Art. 3° Que o Coren/PR divulgará em sua página eletrônica o resultado

da análise das justificativas, podendo o inscrito interessado acessá-lo para obter,

nos casos deferidos, a certidão de isenção das sanções legais;

Art.  4°  Esta  decisão  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,

revogadas as disposições em contrário.

Curitiba/PR, 26 de janeiro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                           JANYNE DAYANE RIBAS

Presidente                                                  Secretária 
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