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Eleição: Oito candidatos disputam quatro cargos do 
Sistema Confea, Crea-ES e Mútua-ES

No dia 20 de outubro, a Comis-
são Federal Eleitoral (CEF) divul-
gou o edital 08/2014 com errata 
que homologou as candidaturas 
dos concorrentes aos cargos eleti-
vos do Sistema Confea, Crea-ES e 
Mútua-ES 2014.   

Dos 15 nomes inscritos inicial-
mente no processo a Comissão 
julgou e considerou aptos apenas 
oito. São eles: José Tadeu da Silva 
(Confea), José Eduardo de Paula 

Alonso (Confea), Helder Carnielli 
(Crea-ES), Antônio Nascimento 
Gomes (Crea-ES), Douglas Muniz 
Lyra (Diretoria Geral Mútua-ES), 
Sebastião Silveira (Diretoria Geral 
Mútua-ES), Portugal Sampaio (Di-
retoria Administrativa) e Leila Issa 
Vilaça (Diretoria Administrativa).

Após a homologação da decisão 
não cabe mais recursos dentro do 
Sistema, dando continuidade ao 
processo eleitoral.  No dia 19 de 

novembro acontece a eleição e to-
dos os profissionais em dia com o 
Crea-ES e que regularizaram a situ-
ação perante o Conselho até o dia 
20 de outubro podem votar.

Nas próximas páginas deste Bo-
letim Informativo é possível conhe-
cer melhor os cargos e candidatos 
que estão na disputa, saber quem 
pode votar e os locais de votação. 

Vote! E ajude a fazer o Crea-ES 
ainda mais forte!

Boletim Informativo do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia 
do Espírito Santo | 06 edição |
Novembro - 2014

EDIÇÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO 2014

*E
di

çã
o f

ec
ha

da
 d

ia 
05

/1
1/

20
14
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CHAMADA GERAL

DEMOCRACIA

Dirijo-me a todos os profissionais 
Técnicos, Tecnólogos, Agrônomos, 
Engenheiros, Geógrafos, Meteorolo-
gistas, etc que compõem o sistema 
Confea-Crea-ES-Mútua-ES.  Somos 
uma comunidade com mais de 30 
mil profissionais registrados, e que 
representam mais de 60% do PIB 
capixaba. Somos o maior Conselho 
profissional do país. E do ES também. 

A nossa mensagem é de otimismo 
e exortação. Pairam ameaças contra a 
sobrevivência do sistema, e precisa-
mos fortalecê-lo. O comparecimento 
maciço às urnas para elegermos pre-
sidente do Confea, do Crea-ES e dire-
toria regional da Mútua é uma  gran-
de  oportunidade. Peço a cada um, 
que reflita seu voto, e compareça.

Aos candidatos, digo também que  
é  importante  que sejam  o mais sim-
ples e transparentes, que  mostrem 
suas propostas com maior clareza 
e objetividade possíveis, elevando 
o grau das propostas no sentido de 
sempre valorizar o Crea-ES e seus 
profissionais. É fundamental  nos 
mostrar  para a sociedade, divulgan-

“É muito importante que todo 
profissional vote para eleger os 
candidatos que irão tratar da sua 
vida durante três anos. Para mim, 
devia ser obrigatório o voto no 
Sistema Confea/Crea/Mútua, pois 
cada um deve escolher o que é 
melhor para si. O Sistema dá ao 
profissional a chance de três em 
três anos eleger alguém que aten-
da suas expectativas profissio-
nais, quem não exerce seu direito 
joga suas perspectivas fora. É pre-
ciso acreditar na renovação”. 

do  ao máximo as nossas ações. 
O voto não é obrigatório, mas é 

muito  importante.  Os colegas devem 
conferir antecipadamente  seu local 
de votação e fazer todo esforço possí-
vel para comparecer. Não esqueça:  a 
eleição será no dia 19 de novembro, 
em todo o país, de 9 às 19h.  Elabora-
mos  esta edição especial do Boletim 
Informativo para orientá-lo. Consulte 
também  o site oficial do Conselho  
www.creaes.org.br. 

Vamos todos às urnas,  garantir 
o futuro do nosso Conselho. Muito 
obrigado.

ELEIÇÕES 2014
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Conheça quem faz parte
da Comissão Eleitorall

Fred Rosalem 
Presidente do Crea-ES

Engenheiro Eletricista Olavo Botelho 
Almeida, coordenador da Comissão 

Eleitoral Regional do Crea-ES

Expediente
O Notícias Crea-ES é um boletim do Conselho de Engenharia 
e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES).
Av. Cesar Hilal, 700, 1º andar, Bento Ferreira, Vitória-ES,
CEP: 29050-662
Tel:(27) 3334-9900  - Fax: (27) 3324-1812
creaes@creaes.org.br/www.creaes.org.br

Gerente de Comunicação - Jornalista Agnelo Neto
Consultora de Comunicação - Jornalista Alcione Vazzoler
Textos: Mariana Guedes, Márcio Scheppa, Samira Zouain 
e Priscila Norbim
Fotos - Gustavo Louzada e Comunicação Crea-ES
Projeto Gráfico e diagramação - Iá!Comunicação

Olavo Botelho Almeida
Coordenador

Geraldo Rossoni Sisquini

Simone Coutinho Lacerda

Rubio Antonio Freitas 
Vale Marx

Ana Cristina Achá de Estra-
da Valle

Wania Nassif Marx

Uara Sarmenghi Cabral
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AGENDE-SE! VOTAÇÃO ACONTECE NO DIA 19 DE NOVEMBRO

Os profissionais com registro 
ou visto no Crea-ES e em dia com a 
anuidade estão convidados a partici-
par, no dia 19 de novembro, das 9h 
às 19h, das Eleições do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua. O pleito envolve 
os cargos de presidente do Confea, 
presidente do Crea-ES, diretor geral 
e diretor administrativo da Mútua-
-ES, todos para o triênio 2015-2017.

A Comissão Eleitoral Regional 
(CER) do Crea-ES envidou esforços 
para facilitar e incentivar a parti-
cipação de todos. Para isso, foram 
espalhadas 31 urnas de norte a sul 
do Espírito Santo.  

Para o cargo de presidente do 
Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) concorrem dois 
candidatos,  Engº Civil, José Tadeu 
da Silva, que busca sua reeleição, e o 
Engº Agrônomo José Eduardo de Pau-
lo Alonso.

Já para a presidência do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
do Espírito Santo (Crea-ES) estão na 
disputa dois profissionais: o Engº 
Agrônomo Helder Carnielli, que ten-
ta a reeleição, e o Engº de Minas An-
tônio Nascimento Gomes.

E para compor a direção da Mú-
tua-ES (Caixa de Assistência dos 

Profissionais do Crea-ES) estão em 
campanha dois candidatos para o 
cargo de diretor geral e outros dois 
para o de diretor administrativo. São 
eles, Engº Agrônomo Douglas Mu-
niz Lyra, Engº Mecânico Sebastião 
Silveira; o Técnico em Eletrotécnica 
Portugal Sampaio e a Engª Geóloga 
Leila Issa Vilaça, respectivamente.

A partir da página 07 é possível 
conferir as propostas de cada um 
deles. Para garantir a imparcialidade 
de exposição, os materiais foram pa-
dronizados e todas as informações de 
campanha publicados nesta edição 
do Informativo Notícias do Crea-ES 

SERVIÇO

Eleições Sistema 
Confea / Crea e Mútua

DATA: 19/11/2014

LOCAL: Nos locais indicados pelo 
profissional até o dia 20/10 ou na 
urna mais próxima da residência 
cadastrada. Endereços nas pági-
nas 4 e 5.

O QUE LEVAR PARA VOTAR:   Documen-
to de identificação com foto.

CARGOS EM DISPUTA: Presidente do 
Confea, Presidente do Crea-ES, Di-
retor Geral da Mútua-ES e Diretor 
Administrativo da Mútua-ES.

HORÁRIO DE VOTAÇÃO: 9h às 19h
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MAIS DE 23 MIL PROFISSIONAIS ESTÃO APTOS A VOTAR

SAIBA ONDE VOTAR
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Alegre
Local: CCA-Ufes 

Alto Universitário, s/nº, Guararema

Guarapari

Local: Inspetoria Guarapari

Av. Dr. Silva Mello, 1603 - Edifício Al-
tamiro Aarão - Lojas 10 e 11 - Centro

Anchieta
Local: Samarco 

Rodovia do Sol, s/nº - Ponta Ubú

Aracruz
Local: Inspetoria do Crea-ES

José Alves da Costa, 56, lojas 216 a 
219, Edifício Ravenna Center

Linhares
Local: Inspetoria Linhares

Av. Nogueira da Gama, 1222, 
sala 4 - Centro

Nova Venécia
Local: Cooabriel/Cooabricampo

Rua Mato Grosso, 96 - Beira Rio

São Mateus

Local: Inspetoria São Mateus

Rua Monsenhor Guilherme Schim-
itz, 402 Centro Comercial Sernam-
by - loja 15 Bairro Sernamby

Pinheiros
Local: EEEM Nossa Senhora de Lourdes

Rua Eurico Resende, 320 - Centro

Local: Cedtec - Laranjeiras 

Local: Cesan

Serra
Local: Arcelor Mittal - antiga CST - 
Portaria da FUNSSEST

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
930 - Jardim Limoeiro

Av. CIVIT, 911 - Parque Residencial 
Laranjeiras

Av. Primeira Avenida - Parque Resi-
dencial Laranjeiras, 160

Santa Maria de Jetibá
Local: Coopeavi

Av. Francisco Schwartz, 88 - Centro

Santa Teresa
Local: Cesan 

Rua Coronel Bonfim Junior - Centro

São Gabriel da Palha

Local: Cooabriel/Cooabricampo

Rua Mendes Sá, 51 - Centro - Próxi-
mo ao Posto Ipiranga

Barra de São Francisco
Local: Faroltec - Planejamento As-
sistência Técnica e Consultoria Ltda

Avenida Prefeito Manoel Vilá 100

Cachoeiro de Itapemirim
Local: Inspetoria Cachoeiro 
de Itapemirim

Rua Dom Fernando, 01- Independência

Cariacica
Local: Faesa - Unicape União Capixaba 
de Ensino 

Rua São Jorge, 335 - Campo Grande

Colatina
Local: Inspetoria Colatina

Rua Pedro Epichin, 29 - loja 08 - Centro

Mais de 23 mil profissionais da 
área tecnológica registrados e em 
dia com o Crea-ES, até o dia 20 de 
outubro, podem votar no dia 19 de 
novembro, das 9h às 19 horas.

Ao todo, estarão disponíveis 31 
urnas em 27 locais de votação distri-
buídos por todo Espírito Santo (Con-
fira no mapa ao lado os endereços). A 
sede do Crea-ES receberá três urnas, 
enquanto a Unidade de Atendimento 
e Fiscalização e a Inspetoria de Vila 
Velha receberão duas urnas cada. 

Quem não escolheu o local de 
votação, foi direcionado a urna mais 
próxima do endereço residencial ca-
dastrado no Crea-ES. Para conferir 
onde votar basta acessar o portal 
do Conselho (www.creaes.org.br) e 
clicar em “Local de Votação”.

Não será permitido votar em uma 
urna diferente da determinada e é 
obrigatório apresentar um docu-
mento oficial com foto no momento 
da escolha dos candidatos. 

Cada cargo terá uma cor de cédu-

la e urna específica. Para eleger o 
novo presidente do Confea, os pro-
fissionais deverão preencher a cé-
dula de cor azul; já para presidente 
do Crea-ES e diretor geral da Mútua 
a cor será laranja; e para diretor ad-
ministrativo da Mútua, branca.  

Logo após o período de votação 
será iniciado o processo de apuração 
dos votos. A expectativa é que no dia 
20 de novembro o nome dos candi-
datos eleitos sejam divulgados ofi-
cialmente no portal do Crea-ES. 



ALEGRE ANCHIETA

ARACRUZ

BARRA DE

 

SÃO FRANCISCO

CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

CARIACICA

COLATINA

GUARAPARI

SERRA

VILA VELHA

VITÓRIA

LINHARES

NOVA VENÉCIA

PINHEIROS

SÃO MATEUS
SÃO GABRIEL

DA PALHA

SANTA Mª
DE JETIBÁ

VENDA NOVA
DO IMIGRANTE

SANTA TERESA

Vila Velha
Local: Inspetoria Vila Velha

Rua Henrique Moscoso, 1019, Cen-
tro - Edifício Centro da 
Vila Shopping

Local: Cesan

Local: Escelsa 

Av. Primeira Avenida - Parque Resi-
dencial Laranjeiras, 160

BR 101 Norte Km 9,5 nº 3364

Vitória
Local: Sede do Crea-ES

Av. Cesar Hilal, 700, Edifício Yung, 
1º andar, Bento Ferreira

Local: Ifes (antigo Cefetes)

Local: Petrobras (EDIVIT)

Local: Ufes (CT-IV)

Local: Vale

Local: Unidade de Atendimento do 
Crea-ES

Rua Henrique Rossetti, 373, Bento 
Ferreira

Av. Vitória, 1729, Jucutuquara

Edifício Vitória, Av. N. S. da Penha, 
Barro Vermelho

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus 
de Goiabeiras, CT-IV

Av. Dante Michelini, 5.500, Ponta de 
Tubarão, Jardim Camburi

Venda Nova do Imigrante

Local: Ifes - Venda Nova do Imigrante

Rua Elizabeth Minete Perim, 
s/nº - São Rafael

Notícias CREA-ES l 5
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O Sistema Confea, Crea-ES e Mú-
tua-ES está no dia a dia dos profis-
sionais da área tecnológica como 
grupo de entidades representati-
vas de classe, de defesa de mer-
cado e de interesses do setor. Por 

UM SISTEMA PARA DEFENDER SEUS INTERESSES

Conheça abaixo o que faz cada entidade.  

A Caixa de Assistência dos Profissio-
nais do Crea é uma sociedade sem fins 
lucrativos criada pelo Confea, que ofere-
ce a seus associados planos de benefícios 
sociais, previdenciários e assistenciais, 
de acordo com sua disponibilidade fi-
nanceira. Atua como entidade assisten-
cial do Sistema Confea/Crea, prestando 
benefícios que ofereçam melhor quali-
dade de vida aos mutualistas. 

Mútua

meio da fiscalização do exercício 
profissional e do posicionamento 
técnico de assuntos ligados ao seg-
mento, por exemplo, os resultados 
de suas ações chegam até a socie-
dade, consolidando a importância 

Entidade autárquica de fiscalização 
do exercício e das atividades profissionais 
da Engenharia, Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia. Tem a função 
de fiscalizar, controlar, orientar e apri-
morar o exercício e as atividades da área 
tecnológica, além de atuar na defesa da 
sociedade contra os possíveis riscos do 
exercício ilegal de profissionais não ha-
bilitados. 

Crea-ES 

É a maior instância que o pro-
fissional da área tecnológica pode 
recorrer no que se refere ao regu-
lamento do exercício profissional. 
Tem o compromisso de zelar pelos 
interesses sociais e humanos de toda 
sociedade com a regulamentação e 
fiscalização do exercício profissional 
dos que atuam nas áreas abrangidas 
pelo Sistema. 

Confea

dos profissionais também no dia a 
dia da comunidade.

Nas próximas páginas será pos-
sível conhecer os candidatos e suas 
propostas para os cargos em dispu-
ta nestas eleições. 



Natural de Santa Bárbara, Minas Gerais, Antônio 
Gomes é Engenheiro de Minas, formado pela Escola de 
Minas de Ouro Preto – UFOP. Em Ouro Preto também 
estudou na Escola Técnica Federal, tendo concluído o 
curso de Técnico em Mineração em 1980. Está radicado 
no Espírito Santo há 24 anos. 
Atualmente é consultor e assessor de mineração, 

prestando serviços a diversas empresas do Estado. 
Antes exerceu funções na iniciativa privada e no setor 
público.  
No CREA-ES acumula experiência nas funções de 

conselheiro regional e diretor �nanceiro. 
Nosso objetivo é realizar a valorização da Engenharia e 

tornar o Crea-ES uma entidade de referência no 
contexto político-econômico capixaba, sem abrir mão 
de práticas e valores nobres e da colaboração de uma 
equipe de servidores sensíveis legítimos anseios dos 
pro�ssionais da Engenharia. 

O Crea-ES precisa mudar
A nossa proposta de 
mudança compreende
as seguintes diretrizes: O Crea-ES precisa mudar

Antônio Gomes
A nossa proposta de 
mudança compreende

CompromissosCompromissos

O Crea-ES precisa mudarO Crea-ES precisa mudar

Engenheiro de Minas

Gestão sustentável. 

Fiscalização e�caz. 

Processo digital. ART instantânea. 

Apoio às Instituições de Ensino. 

Educação continuada. 

Fortalecimento das Entidades de Classe. 

Valorização pro�ssional. 

Cumprimento da Lei do Salário 
Mínimo Pro�ssional.

A nossa proposta de 
mudança compreende
as seguintes diretrizes: 

A nossa proposta de 
mudança compreende

CompromissosCompromissos

23



Quem é Sebastião da Silveira 

CONTO COM SEU VOTO            

PROFISSIONAL DO SISTEMA 
CONFEA/CREA  

Propostas
Dar continuidade no trabalha hoje 
executado pela Diretoria atual como:

Fulano da Silva

Engenheiro Mecânico
Atualmente Subsecretário das Regiões 

Administrativas   na Prefeitura de Vitória, 
Exerceu cargos na Siderúrgica 
Mannesman/FI-EL, COSIGUA, Secretaria de 
Estado de Educação/ES, na Prefeitura 
Universitária da UFES, e prestou assessoria na 
Prefeitura de Vila Velha, Pregoeiro  e 
Presidente da Comissão de Licitação na PMV.

No sistema CONFEA/CREA, atuou como 

Diretor Financeiro,, Coordenador Geral 
da Mutua/ES, Conselheiro Titular por vários 
mandatos , coordenador da Comissão de 
Renovação do Terço, atualmente 
Coordenador da Câmara Mecânica.

Valorizar o Associado.1.
Valorizar as Entidades, principalmente 2.

Fazer convênios que efetivamente 
atenda aos associados.

3.

Apoiar junto as entidades, palestras, 
congressos, cursos etc. 

4.

Aperfeiçoar a política de relacionamento 
com os Associados.

5.

na parte �nanceira.

Diretor Geral da Mútua               

Quem é Sebastião da Silveira 

Engenheiro Mecânico
Atualmente Subsecretário das Regiões 

Administrativas   na Prefeitura de Vitória, 
Exerceu cargos na Siderúrgica 
Mannesman/FI-EL, COSIGUA, Secretaria de 
Estado de Educação/ES, na Prefeitura 
Universitária da UFES, e prestou assessoria na 
Prefeitura de Vila Velha, Pregoeiro  e 
Presidente da Comissão de Licitação na PMV.

No sistema CONFEA/CREA, atuou com

Diretor Geral da Mútua               
41

Propostas
Compromissos

Fulano da Silva

Eu sou Douglas Muniz Lyra, 58 anos, 
Engenheiro Agrônomo da turma de 1980 
da UFES-Alegre. Apresento-me como 
candidato à Coordenação Geral da Caixa 
da Mútua de Assistência dos Pro�ssionais 
do CREA-ES, com a proposta de uma caixa 
de assistência pro�ssional do CREA-ES para 
todos. Com o propósito de que demais 
pro�ssionais participem e utilizem os 
benefícios da Mútua, é que me coloco 
como candidato, para coordenação da 
caixa de assistência aos pro�ssionais do 
CREA-ES. Acompanhe o processo eleitoral, 

vá à urna, venha junto fortalecer essa 
ideia. Conto com você!

Socializar informações sobre os benefícios, 
visando o envolvimento dos pro�ssionais 
junto à Mutua;

1.

Viabilizar a presença da Mútua no progra-
ma CREA Itinerante e nas médias e grandes 
empresas; 

2.

Diretor Geral da Mútua               

Douglas              
Muniz Lyra             

Promover atividades cientí�cas e ações de 
aprimoramento em parceria com o CREA e 
Entidades de classe;

3.

Divulgar o benefício de Empreendedorismo 
junto aos pro�ssionais associados, objetivan-
do a abertura de oportunidades de trabalho 
e renda e melhoria da qualidade de vida;

4.

Implementar uma consulta aos associados 
sobre a necessidade de aquisição de uma 
sede própria para a Mútua-ES;

5.

Promover uma revisão dos valores do teto 
para benefícios;

6.

Viabilizar um estudo sobre o bene�cio 
Apoio Flex;

7.

Tratar junto ao CREA de ações conjunta 
visando rever as condições e valores do atual 
plano de saúde;

8.

Diretor Geral da Mútua               
Muniz Lyra             

PROAD - Projeto e Administração Ltda. - 1982/1984.
RURALTER - Planejamento e Consultoria Ltda - 1984/ 2014
Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Rurais. 

SEEA/CREA-ES – cursos e vários laudos com avaliações cientí�cas 
de propriedades rurais.

Armazenamento de Produção de Cereal. SEEA/CREA-ES – cursos.
PRAD/PCA/EIA/RIMA.
Planejamento Agrícola: Projetos Agropecuários, Irrigação, 

Barragens para �ns agrícolas.
Planejamento e Execução em paisagismo – áreas verdes da Prefeitura 

municipal de Vila Velha  - ano 2001; Vale do Rio Doce 2012/2014 .
Membro do Conselho Estadual de Recurso Hídricos do Estado do 

Espírito Santo, representando o SEBRAE Estadual. Biênio 
2002/2003, 2004 e 2005 a 2007.

Projeto de Mercado de terras no Espírito Santo - Treinamento 
ministrado pelo  Bandes.

FINDES - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – 
Conselheiro período 1992 a 2002.

Presidente: SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros 
Agrônomos  gestão 2005/2007 e 2007 a 2009.

CREA-ES - Conselheiro Suplente gestão 2004/2006
RURALTER – Planejamento e Consultoria  Ltda – Diretor Presidente.
Coordenador Geral da Mutua-ES – Gestão 2009/2011.
Presidente do CREA-ES – Gestão 2012/2014

AVANÇAR E CONSOLIDAR O
CREA-ES QUE QUEREMOS
AVANÇAR E CONSOLIDAR O

Helder Carnielli

CompromissosCompromissos

AVANÇAR E CONSOLIDAR O

Engenheiro Agrônomo

1 - Efetivar a construção da nova sede 
do Crea-ES;

Concluir o programa de descentralização 
/interiorização;

Agilizar ainda mais o atendimento no 
interior;

Ampliar a visibilidade e presença do 
Conselho na sociedade capixaba;

Estimular a criação dos clubes de 
Engenharia pelo Estado;

Avançar ainda mais na luta pela defesa 
das engenharias;

Fortalecer e dar continuidade ao 
Projeto Crea-ES Itinerante;

Manter o processo da valorização das 
entidades de classe.

          Elaboração de muitos outros 
serviços de relevância e aplicabilidade 
tanto para a sociedade capixaba e, 
para o setor produtivo, e, se necessá-
rio, e/ou a disposição deste órgão para 
quaisquer esclarecimentos.

Incrementar a realização de cursos, 
palestras e eventos pro�ssionais no 
interior com preços reduzidos;

Transmistir as plenárias, cursos e 
eventos para pro�ssionais interessados;

OBS:

http://www.heldercarnielli.com.br  
http://www.twitter.com/heldercarnielli 
http://www.facebook.com/heldercarnielli  Sites e redes sociais da campanha para mais informações:



Quem é Sebastião da Silveira 

CONTO COM SEU VOTO            

PROFISSIONAL DO SISTEMA 
CONFEA/CREA  

Propostas
Dar continuidade no trabalha hoje 
executado pela Diretoria atual como:

Fulano da Silva

Engenheiro Mecânico
Atualmente Subsecretário das Regiões 

Administrativas   na Prefeitura de Vitória, 
Exerceu cargos na Siderúrgica 
Mannesman/FI-EL, COSIGUA, Secretaria de 
Estado de Educação/ES, na Prefeitura 
Universitária da UFES, e prestou assessoria na 
Prefeitura de Vila Velha, Pregoeiro  e 
Presidente da Comissão de Licitação na PMV.

No sistema CONFEA/CREA, atuou como 

Diretor Financeiro,, Coordenador Geral 
da Mutua/ES, Conselheiro Titular por vários 
mandatos , coordenador da Comissão de 
Renovação do Terço, atualmente 
Coordenador da Câmara Mecânica.

Valorizar o Associado.1.
Valorizar as Entidades, principalmente 2.

Fazer convênios que efetivamente 
atenda aos associados.

3.

Apoiar junto as entidades, palestras, 
congressos, cursos etc. 

4.

Aperfeiçoar a política de relacionamento 
com os Associados.

5.

na parte �nanceira.

Diretor Geral da Mútua               

Quem é Sebastião da Silveira 

Engenheiro Mecânico
Atualmente Subsecretário das Regiões 

Administrativas   na Prefeitura de Vitória, 
Exerceu cargos na Siderúrgica 
Mannesman/FI-EL, COSIGUA, Secretaria de 
Estado de Educação/ES, na Prefeitura 
Universitária da UFES, e prestou assessoria na 
Prefeitura de Vila Velha, Pregoeiro  e 
Presidente da Comissão de Licitação na PMV.

No sistema CONFEA/CREA, atuou com

Diretor Geral da Mútua               
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Propostas
Compromissos

Fulano da Silva

Eu sou Douglas Muniz Lyra, 58 anos, 
Engenheiro Agrônomo da turma de 1980 
da UFES-Alegre. Apresento-me como 
candidato à Coordenação Geral da Caixa 
da Mútua de Assistência dos Pro�ssionais 
do CREA-ES, com a proposta de uma caixa 
de assistência pro�ssional do CREA-ES para 
todos. Com o propósito de que demais 
pro�ssionais participem e utilizem os 
benefícios da Mútua, é que me coloco 
como candidato, para coordenação da 
caixa de assistência aos pro�ssionais do 
CREA-ES. Acompanhe o processo eleitoral, 

vá à urna, venha junto fortalecer essa 
ideia. Conto com você!

Socializar informações sobre os benefícios, 
visando o envolvimento dos pro�ssionais 
junto à Mutua;

1.

Viabilizar a presença da Mútua no progra-
ma CREA Itinerante e nas médias e grandes 
empresas; 

2.

Diretor Geral da Mútua               

Douglas              
Muniz Lyra             

Promover atividades cientí�cas e ações de 
aprimoramento em parceria com o CREA e 
Entidades de classe;

3.

Divulgar o benefício de Empreendedorismo 
junto aos pro�ssionais associados, objetivan-
do a abertura de oportunidades de trabalho 
e renda e melhoria da qualidade de vida;

4.

Implementar uma consulta aos associados 
sobre a necessidade de aquisição de uma 
sede própria para a Mútua-ES;

5.

Promover uma revisão dos valores do teto 
para benefícios;

6.

Viabilizar um estudo sobre o bene�cio 
Apoio Flex;

7.

Tratar junto ao CREA de ações conjunta 
visando rever as condições e valores do atual 
plano de saúde;

8.

Diretor Geral da Mútua               
Muniz Lyra             

PROAD - Projeto e Administração Ltda. - 1982/1984.
RURALTER - Planejamento e Consultoria Ltda - 1984/ 2014
Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Rurais. 

SEEA/CREA-ES – cursos e vários laudos com avaliações cientí�cas 
de propriedades rurais.

Armazenamento de Produção de Cereal. SEEA/CREA-ES – cursos.
PRAD/PCA/EIA/RIMA.
Planejamento Agrícola: Projetos Agropecuários, Irrigação, 

Barragens para �ns agrícolas.
Planejamento e Execução em paisagismo – áreas verdes da Prefeitura 

municipal de Vila Velha  - ano 2001; Vale do Rio Doce 2012/2014 .
Membro do Conselho Estadual de Recurso Hídricos do Estado do 

Espírito Santo, representando o SEBRAE Estadual. Biênio 
2002/2003, 2004 e 2005 a 2007.

Projeto de Mercado de terras no Espírito Santo - Treinamento 
ministrado pelo  Bandes.

FINDES - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – 
Conselheiro período 1992 a 2002.

Presidente: SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros 
Agrônomos  gestão 2005/2007 e 2007 a 2009.

CREA-ES - Conselheiro Suplente gestão 2004/2006
RURALTER – Planejamento e Consultoria  Ltda – Diretor Presidente.
Coordenador Geral da Mutua-ES – Gestão 2009/2011.
Presidente do CREA-ES – Gestão 2012/2014

AVANÇAR E CONSOLIDAR O
CREA-ES QUE QUEREMOS
AVANÇAR E CONSOLIDAR O

Helder Carnielli

CompromissosCompromissos

AVANÇAR E CONSOLIDAR O

Engenheiro Agrônomo

1 - Efetivar a construção da nova sede 
do Crea-ES;

Concluir o programa de descentralização 
/interiorização;

Agilizar ainda mais o atendimento no 
interior;

Ampliar a visibilidade e presença do 
Conselho na sociedade capixaba;

Estimular a criação dos clubes de 
Engenharia pelo Estado;

Avançar ainda mais na luta pela defesa 
das engenharias;

Fortalecer e dar continuidade ao 
Projeto Crea-ES Itinerante;

Manter o processo da valorização das 
entidades de classe.

          Elaboração de muitos outros 
serviços de relevância e aplicabilidade 
tanto para a sociedade capixaba e, 
para o setor produtivo, e, se necessá-
rio, e/ou a disposição deste órgão para 
quaisquer esclarecimentos.

Incrementar a realização de cursos, 
palestras e eventos pro�ssionais no 
interior com preços reduzidos;

Transmistir as plenárias, cursos e 
eventos para pro�ssionais interessados;

OBS:

http://www.heldercarnielli.com.br  
http://www.twitter.com/heldercarnielli 
http://www.facebook.com/heldercarnielli  Sites e redes sociais da campanha para mais informações:



A missão do Crea-ES  é estar presente  na sociedade do Estado do Espírito Santo
visando assegurar que o exercício da Engenharia,  da Agronomia e afins
seja desempenhado por profissionais e empresas legalmente habilitados.

DA SEGURANÇA ALIMENTAR
À GARANTIA DA QUALIDADE
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

E  AGRONOMIA

Trabalho que reduziu os juros dos 
benefícios, ampliando a concessão. 
Obteve junto à rede bancária, redução 
considerável das tarifas, redirecionando 
os recursos para os associados.

1-Efetivar campanhas publicitárias em 
parcer ia  com as Entidades,para 
aumentar  o número de associados. 
2- Trabalhar junto à Dir. Nacional para 
redução de papéis na formalização dos 

Graduada em Eng.Geológica pela 
U F O P,pós- graduada pela  U F F  e 
CEFE TES,M estre  pela  U F B A .  Foi 
Conselheira do Crea-ES, em 02 mandatos, 
e Coordenadora Nacional  Adjunta das 
Câmaras de GeoMinas, do CONFEA. 

Representou o Crea-ES no Conselho 
Estadualde Meio Ambiente (CONSEMA). 
Ocupou a Diretoria Financeira da Mútua-
ES, 2012-2014, e integrou o Grupo de 

processos de concessão de benefícios.
3- Divulgar a Mútua e seus benefícios 
no interior do ES, em parceria com as 
Inspetorias do Crea-ES. 
4- Ampliar a Rede de Convênios, e Lutar 
por NOVOS benefícios. 

Colega Mutualista  VOTE  LEILA ISSA
Para Dir. Administrativa

MÚTUA-CAIXA DE ASSISTÊNCIA 
CREA-ES

CRESCERCRESCER
COMPETÊNCIACOMPETÊNCIA

 PARA 

Compromissos

Para Dir. Administrativa Mútua-ES

Caixa de assistência do Crea-ES

55
PERFIL PROFISSIONAL:

Propostas
Dar continuidade no trabalha hoje 
executado pela Diretoria atual como:

Prefeitura Municipal de Campos
Trabalho na EDP - Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A.
 Na área de Engenharia e Construção – 

atuando como negociador na Liberação de Faixa 
de Servidão para Construção de passagem de 
Linhas de Distribuição de Média e Alta Tensão 
junto aos proprietários Rurais e Urbanos no 
Estado do Espírito Santo.

Divulgar de forma reiterada para os 
associados à importância do Plano de 
previdência – TecnoPrev, a partir da Lei 
Complementar 109/2001; 

1.

Criar parcerias junto às entidades de Classe 
para viabilizar acesso aos convênios com 
instituições mantenedoras de Plano de 
Saúde a nível Nacional para melhor atendi-
mento aos associados;

3.

Buscar junto ao CREA – ES construção de 
uma Sede própria para melhoria no atendi-
mento aos associados, dando uma 
assistência em ambas às partes igualitárias;

4.

Alavancar a possibilidade de um teto maior 
nos empréstimos aos mutualistas dando 
maiores condições de empreendedorismo; 

5.

Defender a autonomia e independência 
�nanceira das Mutua's Regionais sob �scalização 
da Mutua federal;

6.

Aumentar o percentual de empréstimo sobre o 
valor �nanceiro depositado nos bancos 

7.

8.

10.

9.

Fazer ações de divulgação da Mutua em conjun-
to com as inspetorias e mala direta do CREA - ES;

Maior agilidade no processo de concessão dos 
benefícios aos mutualistas com prazo máximo 
de análise de 3 dias úteis;
Patrocinar junto as entidades do sistema CONFEA--
CREA - ES, os cursos de reciclagem pro�ssional;

Promover sistematicamente palestras nas 
empresas em todo Estado sobre os Benefí-
cios Sociais, assistenciais aos pro�ssionais 
mutualistas do Sistema Confea/CREA;

2.

Fazer convênios que efetivamente 
atenda aos associados.

3.

Diretor Administrativo da Mútua              



A missão do Crea-ES  é estar presente  na sociedade do Estado do Espírito Santo
visando assegurar que o exercício da Engenharia,  da Agronomia e afins
seja desempenhado por profissionais e empresas legalmente habilitados.

DA SEGURANÇA ALIMENTAR
À GARANTIA DA QUALIDADE
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E  AGRONOMIA
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PERFIL PROFISSIONAL:

Propostas
Dar continuidade no trabalha hoje 
executado pela Diretoria atual como:

Prefeitura Municipal de Campos
Trabalho na EDP - Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A.
 Na área de Engenharia e Construção – 

atuando como negociador na Liberação de Faixa 
de Servidão para Construção de passagem de 
Linhas de Distribuição de Média e Alta Tensão 
junto aos proprietários Rurais e Urbanos no 
Estado do Espírito Santo.

Divulgar de forma reiterada para os 
associados à importância do Plano de 
previdência – TecnoPrev, a partir da Lei 
Complementar 109/2001; 

1.

Criar parcerias junto às entidades de Classe 
para viabilizar acesso aos convênios com 
instituições mantenedoras de Plano de 
Saúde a nível Nacional para melhor atendi-
mento aos associados;

3.

Buscar junto ao CREA – ES construção de 
uma Sede própria para melhoria no atendi-
mento aos associados, dando uma 
assistência em ambas às partes igualitárias;

4.

Alavancar a possibilidade de um teto maior 
nos empréstimos aos mutualistas dando 
maiores condições de empreendedorismo; 

5.

Defender a autonomia e independência 
�nanceira das Mutua's Regionais sob �scalização 
da Mutua federal;

6.

Aumentar o percentual de empréstimo sobre o 
valor �nanceiro depositado nos bancos 

7.

8.

10.

9.

Fazer ações de divulgação da Mutua em conjun-
to com as inspetorias e mala direta do CREA - ES;

Maior agilidade no processo de concessão dos 
benefícios aos mutualistas com prazo máximo 
de análise de 3 dias úteis;
Patrocinar junto as entidades do sistema CONFEA--
CREA - ES, os cursos de reciclagem pro�ssional;

Promover sistematicamente palestras nas 
empresas em todo Estado sobre os Benefí-
cios Sociais, assistenciais aos pro�ssionais 
mutualistas do Sistema Confea/CREA;

2.

Fazer convênios que efetivamente 
atenda aos associados.

3.

Diretor Administrativo da Mútua              


