
 

 

DELIBERAÇÃO CONARES 01/2018 

 

Institui regras para a definição dos pré-candidatos à presidência 
da república nas Eleições de 2018 que serão convidados para 
participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde e 6º Congresso Norte Nordeste de 
Secretarias Municipais de Saúde 
 

 

O Conselho Nacional de Representantes Estaduais – CONARES, órgão de direção 
subordinada e de administração superior do CONASEMS, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Estatuto, resolve:  

Art. 1º Esta deliberação estabelece os critérios que serão adotados para a definição dos 
pré-candidatos à presidência da república que disputarão as eleições de 2018 que serão 
convidados pelo Conasems para participar do XXXIV Congresso de Secretarias 
Municipais de Saúde e 6º Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de 
Saúde. 

Art. 2º A lista de pré-candidatos que serão convidadas será definida pela Comissão 
Organizadora do Congresso, devidamente nomeada, com base nas pesquisas 
nacionais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde que sejam filiados a 
partidos que tenham pelo menos cinco congressistas. 

Art. 3º A Comissão Organizadora terá até o dia 31/06/2018 para elaborar a lista com os 
pré-candidatos que serão convidados conforme critérios estabelecidos no art. 2º. 

Art. 4º Os pré-candidatos participarão do evento em momentos distintos e cada um terá 
a mesma quantidade de tempo para fazer sua exposição com base no documento 
preparado pelo CONASEMS e enviado aos pré-candidatos com antecedência. 

§ 1º O tempo destinado a cada pré-candidato será estabelecido após definição do 
número de pré-candidatos que confirmarem presença. 

§ 2º Durante as apresentações não serão admitidas intervenções de qualquer um dos 
presentes.  

Art. 5º Fica o Conasems autorizado a fazer contato com possíveis convidados para 
verificar disponibilidade de agenda e solicitar reserva da data.  

 

 

 



 

 

Art. 6º Após o dia 15 de agosto de 2018, prazo limite para os partidos requererem à 
Justiça Eleitoral os registros dos candidatos escolhidos nas convenções partidárias, o 
Conasems poderá realizar agendas com os candidatos melhor classificados nas 
pesquisas, nos termos do previsto no art. 2º desta deliberação, para apresentar o 
documento preparado pelo Conasems para os presidenciáveis.    

Art. 7º Esta deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

Brasília, 08 de maio de 2018. 

 

 

  

____________________________ 

Mauro Guimarães Junqueira 

Representante do CONARES 

 

 

 

 

 


