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OF. CER/ES N° 018/2017
Vitória, 18 de outubro de 2017.
A
lima Sra. Lucia Helena Vilarinho Ramos
Candidata a Presidencia do CreatES - 2017
luciahvilarinho@gmail.com

Senhora Candidata,
Ao cumprimentarmos V.Sa, e nos reportando ao Prot. 134.370/2017, informamos que no que se
refere a disponibilização, por parte da CER/ES ou do Crea/ES, da relação (email eletrônico) dos
correios eletrônicos dos profissionais registrados no Conselho e aptos a participar do pleito eleitoral
do Sistema Confea/Crea —2017, como também, outros meios de acesso ao profissional, será cedida
listagem contendo tão somente o nome do profissional e seu número de registro, sendo vedada a
cessão de qualquer outro dado, inclusive a informação se o profissional esta apto ou não a votar, tal
procedimento está em conformidade com o item 21 da Deliberação 035/2017 da CEF.
Quanto à disponibilização de espaços para que os candidatos veiculem sua campanha eleitoral nos
canais de comunicação do Crea/ES, e ainda nos demais entes do Sistema Confea/Crea, informação
que será procedido de acordo com o artigo 56, anexo I, da Resolução 1.021 de 22 de junho de
2007, onde será reservado a cada candidato espaço e condições iguais para divulgação do material
de campanha eleitoral no veiculo de comunicação oficial do Conselho, no âmbito de sua jurisdição,
desde que atendidos os incisos I e II do artigo 47.
Já quanto a identificação do candidato informamos que, o procedimento seguirá a Deliberação
057/2017 da CEF, ou seja, número sorteado na 61` Reunião CER, realizada em 10/10/2017 e nome
informado no requerimento de registro de candidatura protocolado no Conselho.
Para outras informações, estamos à disposição nos telefones: (27) 3334-9907 — Eng. Leonardo
Coser Boynard ou Rosilene Cardozo Ferrari.
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Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de ltapemirim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 linhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119

