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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Iddro Benezath , 48 — Enseada do Suá — Vitória — ES— CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3334-9900
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REUNIÃO CER

: Ordinária de no 17

Decisão

: CER 040/2017

EMENTA:

Urna 003 - Sede do Crea/ES

DECISÃO

A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER/ES, reunida nesta data, na sede do
Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de
22 de junho de 2007, para apreciar recurso apresentado pelo candidato Jorge
Luiz e Silva em face da Decisão da Mesa Escrutinadora de Votos o qual
argumenta em síntese que o pelo número de votos não confere com o número
das assinaturas. A CER/ES ao analisar o recurso primeiramente esclareceu que
no entendimento da CEF cada urna é um processo eleitoral autônomo, tanto é
que os editais são distintos. Nessa linha, a CER/ES acompanha o entendimento
da CEF e aplica na apreciação dos recursos apresentados em face da Decisão da
Mesa Escrutinadora 003, considerando que ao verificar os dados da ata de
apuração de votos da urna 003 foi constata divergência na urna para Presidente
do Confea, Presidente do Crea/ES e Diretor-Geral da Mutua, e tendo em vista o
disposto no artigo no §20 do art. 87 c/c 98 da Resolução 1021/2007 do Confea.
A CER/ES Decide por unanimidade de votos acatar o recurso em face da Decisão
da Mesa Escrutinadora 003, em consonância com o artigo 87 § 20 c/c artigo 98
da Resolução 1.021/2007. Considerando que a urna do Diretor Administrativo da
Mutua não foi impugnada pois não contraria os citados dispositivos, a CER/ES
determina que sejam computados os votos apurados nesta urna.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória, 11 de dezembro de 2017

»ust—kb
Eng. Eletricista João Bosco Anic o
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.44 64 1 Cachoelro de itapemlrim (28)3522.2373 1 Colatlna (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 Sào Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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REUNIÃO CER

: Ordinária de no 17

Decisão

: CER 042/2017

EMENTA:

Urna 003 - Sede do Crea/ES

DECISÃO

A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER/ES, reunida nesta data, na sede do
Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de
22 de junho de 2007, para apreciar recurso apresentado pelo fiscal de urna Sr.
Cássio Murilo Pimenta Mattos em face da Decisão da Mesa Escrutinadora de
Votos o qual argumenta em síntese que o pelo número de votos não confere com
o número das assinaturas. A CER/ES ao analisar o recurso primeiramente
esclareceu que no entendimento da CEF cada urna é um processo eleitoral
autônomo, tanto é que os editais são distintos. Nessa linha, a CER/ES
acompanha o entendimento da CEF e aplica na apreciação dos recursos
apresentados em face da Decisão da Mesa Escrutinadora 003, considerando que
ao verificar os dados da ata de apuração de votos da urna 003 foi constata
divergência na urna para Presidente do Confea, Presidente do Crea/ES e DiretorGeral da Mutua, e tendo em vista o disposto no artigo no §20 do art. 87 c/c 98
da Resolução 1021/2007 do Confea. A CER/ES Decide por unanimidade de votos
acatar o recurso em face da Decisão da Mesa Escrutinadora 003, em consonância
com o artigo 87 § 20 c/c artigo 98 da Resolução 1.021/2007. Considerando que a
urna do Diretor Administrativo da Mutua não foi impugnada pois não contraria os
citados dispositivos, a CER/ES determina que sejam computados os votos
apurados nesta urna.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória, 11 de dezembro de 2017

Eng. Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemirlm (28) 3522.2373 1 ColatIna (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Linhares (27) 3264.1781 1 Sào Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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Aos quinze dias do mês de dezembro de 2017, esta Mesa Receptora, sob a presidência do(a)
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designado(a) pela Comissão Eleitoral Regional - CER, de posse das folhas de presença e da(s)
urna(s), deu por encerrados os trabalhos das eleições, com o seguinte desenvolvimento:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD. POR EXTENSO

QTD.

Total de eleitores inscritos nesta mesa
Total de cédulas recebidas

AN\-13
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Total de cédulas inutilizadas
..--

Total de cédulas não utilizadas
Total de votos eletrônicos

rad€

Total de votos manuais
Total de votos em separado*
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Total de eleitores votantes**

1

Total de eleitores não votantes
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* Este campo só será preenchido na seção determinada para votos em separado, na sede do Crea.
** Inclusive votos em separado.
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Aos quinze dias do mês de dezembro de 2017, esta Mesa Receptora, sob a presidência do(a)
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designado(a) pela Comissão Eleitoral Regional - CER, de posse das folhas de presença e da(s)
urna(s), deu por encerrados os trabalhos das eleições, com o seguinte desenvolvimento:
ITEM
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Este campo só será preenchido na seção determinada para votos em separado, na sede do Crea.
** Inclusive votos em separado.
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