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PORTARIA CFN Nº 59, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

 

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR SUPOSTA PERDA DE MANDATO
DO CONSELHEIRO FEDERAL SR. FABIO COSTA DE VASCONCELOS.

 

O Presidente do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), no uso de suas atribuições legais e
regimentais, assim previstas na previstas na Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, no Decreto nº 84.444, de 30 de
janeiro de 1.980 e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 621/2019, promove a presente portaria,
nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que o Sr. Fabio Costa de Vasconcelos foi devidamente eleito como Conselheiro
Federal para o mandato de 2021/2024;

CONSIDERANDO que há na Resolução CFN 621/2019, em seu ar�go 15 parágrafo único, previsão
expressa de abertura de processo administra�vo para apuração de falta come�da por Conselheiro Federal;

CONSIDERANDO que na Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, no Decreto nº 84.444, de 30 de
janeiro de 1980 e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 621/2019 é garan�do ao Conselheiro
Federal ampla defesa e contraditório, mediante abertura de processo administra�vo simplificado;

CONSIDERANDO que o ar�go 17 da Resolução 621/2019, prevê:
Art. 15. O Conselheiro Federal Efe�vo e Suplente que durante um ano, sem jus�fica�va, faltar a 3 (três) sessões
plenárias consecu�vas ou a 6 (seis) intercaladas, perderá o mandato, ressalvados os casos de afastamento
deliberados pelo Plenário. Parágrafo único. A perda do mandato, na hipótese deste ar�go, será precedida de
processo em que se assegure ampla defesa, ficando, contudo, durante a sua tramitação, suspenso o exercício do
mandato, sendo convocado para exercê-lo o Suplente na ordem indicada neste Regimento.

Resolve:

Art. 1º Instaurar Processo Administra�vo para apurar a eventual ocorrência do previsto no ar�go 15 da
Resolução 621/20119, devido as faltas do Conselheiro, ora inves�gado, conforme relatório SEI 0804631.

Art. 2º Determinar o afastamento preliminar do Conselheiro Fabio Costa de Vasconcelos das suas
funções de Conselheiro Suplente, até o trânsito em julgado deste Processo Administra�vo.

Art. 3º Determinar a citação, via AR, do Conselheiro Federal, para querendo apresentar defesa.

Art. 4º Determinar que o prazo para conclusão deste processo não excederá 60 (sessenta) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, caso comprovada necessidade.

Art. 5º Eventual defesa apresentada deverá ser deliberada pelo Pleno do CFN em reunião a ser
designada nos termos do ar�go 17 da Resolução 621/2019.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ÉLIDO BONOMO
Presidente do CFN

CRN-9/0230

Brasília, 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Élido Bonomo, Presidente, em 13/09/2022, às 18:38, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0876183 e o código CRC
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