
 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA PARAÍBA 

AEA-PB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL 2020 
 
A Comissão Eleitoral instituída pela Portaria n.º 01/2020 da Presidência, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da referida Associação, nos termos do 
Artigo 25, CONVOCA os Engenheiros Agrônomos, associados e em dia com suas 
obrigações (AEA-PB e CREA-PB), jurisdicionados no Estado da Paraíba, para 
participarem da Eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal com mandato de 
janeiro de 2021 a dezembro de 2023. 
1 – Fundamentação Legal: Artigos 25 ao 27 do Estatuto da AEA-PB.  
2 – Data e Horário da Eleição: 21 de dezembro de 2020 (segunda-feira), das 9h00min 
às 17h00min (artigo 27 do Estatuto da AEA-PB). 
3 – Local de Votação: Sede do Crea-PB, em João Pessoa, na Av. D. Pedro I, 809 – 
Centro. 
4 – Registro de Candidatura: Os Engenheiros Agrônomos interessados em concorrer a 
Eleição, para os cargos acima mencionados sendo a chapa formada por Titular e 
Suplente (obrigatório a inscrição dos dois), deverão preencher as condições previstas 
no Estatuto da AEA-PB (ser associado e em dia com suas obrigações junto a AEA-PB e 
CREA-PB) e apresentar dentro do prazo fixado o requerimento de registro da chapa 
única para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, formulário com os cargos e dados 
pessoais, acompanhado de cópia da carteira do CREA ou outro documento com foto, 
número do RG e CPF, certidão de quitação com o CREA-PB, para análise. 
5 – Prazo final para apresentação de requerimento de registro de candidatura: 20 de 
novembro de 2020 (sexta-feira), o requerimento deverá ser protocolado na sede do 
Crea-PB (na sala da Assessoria Técnica), observado o horário regular de funcionamento 
do Crea-PB - das 08h00min às 13h00min, face a situação de pandemia. 
6 – Disposições Finais:  
6.1. – Está disponível modelo de requerimento de candidatura das chapas (Titular e 
Suplente) no portal do Crea-PB (www.creapb.org.br). 
8.2. – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral da AEA-PB. 
 

João Pessoa, 04 de novembro de 2020. 
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