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COMEÇOU A CONTAGEM REGRESSIVA
PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO FEDERAL
Após mais de 30 anos de espera, chegou a vez do ES representar
a modalidade Engenharia Civil no Plenário do Confea.
Começou a contagem regressiva para
eleger dois representantes do Espírito
Santo – um titular e um suplente – na
modalidade Engenharia Civil no Plenário do Confea, em Brasília.
No próximo dia 14 de maio, os profissionais da área tecnológica registrados
e em dia com o Crea-ES até 14 de abril
deverão ir até um dos noves pontos de
votação espalhados pela Grande Vitória
e interior do Estado para eleger os nomes que os representarão como Conselheiro Federal. Duas chapas concorrem
à vaga, que tem mandato definido a
partir do próximo dia 30 de maio até o
dia 31 de dezembro de 2016.
A vaga na modalidade Civil é esperada por mais de 30 anos, de acordo com
o presidente do Crea capixaba, Eng.
Agrônomo Helder Carnielli.
“Esse é um momento muito importante e esperado por nós. Com profissionais capixabas nos representando no
Plenário Federal teremos o nosso Conselho Regional, o Crea-ES, ainda mais
fortalecido, pois as reinvindicações regionais chegarão ainda mais rápido ao
Conselho Federal. O desenvolvimento
das diversas modalidades da Engenharia e Agronomia em âmbito nacional
também é esperado”.
As expectativas do Crea-ES são
grandes. O ajuste do Conselho e a
modernização das resoluções já estão
na lista de prioridades da instituição
capixaba. A participação dos profissionais do Espírito Santo na eleição, que
é considerada um avanço da área tec-

nológica do Estado, é essencial.

O que é de competência do
Plenário do Confea?
É o plenário do Confea quem
aprecia e decide sobre projetos
de resolução destinados a regulamentar e executar a lei e que possui o poder de decisão normativa.

“Só está apto a votar o profissional que estava quite
com a anuidade 2014 até
trinta dias antes da data da
eleição, ou seja até dia 14 de
abril”. Artº 5 - § 1º - Resolução 1021 de 2007, que aprova os regulamentos eleitorais
para as eleições de presidentes do Confea, dos Creas e de
Conselheiros federais.
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL É PRIORIDADE
NO PLANO DE TRABALHO DA CHAPA 2
A Chapa 2 Radegaz
Demilson tem compromissos
com os profissionais e com
as entidades do Sistema
Confea/Creas

no âmbito de sua jurisdição.
. Combate ao exercício leigo
das profissões.
O exercício da engenharia e da
agronomia por pessoas não qualificadas, nos níveis superior e médio,
resulta em serviços técnicos e ou

tação. Hoje está esquecido e deixado
nas mãos de políticos. A proposta é
voltar este assunto para a ordem do
dia, pelo Confea.
. Promover, juntamente com
as entidades e elevar a participação Entidades/Creas na fisOs engºs civis Radegaz
calização do exercício
Nasser Jr. (titular) e Deprofissional e desenvolmilson Martins (suplente)
Um bom Conselho é ter profissionais
vimento regional firmansão candidatos a consedo, assim, a valorização
lheiros do Confea.
profissional perante a soObjetivando envolver
ciedade/comunidade.
os profissionais da enge. Exigir que o Sisnharia e da agronomia
tema Confea/Creas
nessa eleição, a Chapa 2
tenha efetiva participaapresenta suas propostas
ção na abertura de novos
num plano de trabalho,
cursos, internamente ou
que pode ser realizado,
em áreas afins, realmenpriorizando a valorização
te necessários à sociedade
dos profissionais do Sistee compromissados com a
ma, assim como envolver
qualidade do profissional
todas as entidades. Radeque ingressa no mercado.
gaz tem experiência e dis. Maior valorização
ponibilidade para as atidas propostas dos
vidades no Conselho. Tem
Creas
Regionais oriundas
propostas e sabe como
do
Colégio
de Presidenfunciona o Conselho.
tes.
Plano de Trabalho
. Propor debate
da Chapa 2
amplo sobre Exa. Dar apoio às Coorme de Ordem e progradenações Nacionais
mas de certificação de
das Câmaras Especializaexcelência.
das em suas decisões to. Defender a
madas, levando à efetiva
autonomia
de
discussão no Conselho FeProfissional
decisão técnica dos proderal.
fissionais no exercício de
. Ampliar e valorisua profissão.
zar a discussões oriundas das execução de obras que colocam em
bases (Câmaras Especializadas e En- risco a sociedade. Nosso objetivo é
tidades de Classe) e levadas pelos reforçar a orientação aos profissioCoordenadores Regionais para a dis- nais, órgãos públicos, dirigentes de
cussão nacional.
empresas, instituições de ensino e
ossa formação profissional é
As Câmaras Especializadas dos outros segmentos sociais, hoje já
extremamente técnica e resCreas são instâncias deliberativas feito pelo Sistema, sobre a legislasente de formação humana, apeque representam um espaço para ção que regulamenta o exercício das
sar de que a profissão se dá no
que os profissionais e as empre- profissões abrangidas pelo Confea/
campo das relações humanas, pois
sas se informem, tirem dúvidas e Crea e os direitos da sociedade.
trabalhamos com pessoas. A Charesolvam todas as pendências no
pa 2 Radegaz Demilson percebe
. Defesa do resgate e valoriexercício de suas profissões e atiessa lacuna entre a formação prozação da engenharia pública
vidades. Elas têm por finalidade nos diversos níveis de governo.
fissional e o dia a dia no trabalho
apreciar e julgar os assuntos relae irá estimular a criação de cur. Defender a criação de fóruns
cionados à fiscalização do exercício
sos, mesmo que sejam de ensino
temáticos.
profissional e sugerir medidas para
á distância, na área de sociologia,
o aperfeiçoamento das atividades
Por ocasião da implantação do Esética e filosofia para maior humado Conselho Regional, constituindo tatuto das Cidades esse tema foi disnização no trabalho.
a primeira instância de julgamento cutido, como política urbana e habi-

3

6

ÉTICOS E COMPETENTES

7

8

1

Vote Chapa

9

ValorizAcaO

10

2

HUMANIZAÇÃO

N

4

5

“A matéria publicada é de exclusiva responsabilidade do candidato, que arcará com eventual excesso e dano a qualquer título que vier a causar a terceiro, isentando integralmente o
órgão que edita o informativo”. Artº 56 - § 3º - Resolução 1021 de 2007, que aprova os regulamentos eleitorais para as eleições de presidentes do Confea, dos Creas e de Conselheiros federais.

3

4 Noticias CREA-ES

LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA CONSELHEIRO
FEDERAL JÁ ESTÃO DEFINIDOS

Os profissionais da área tecnológica registrados e em dia com o
Crea-ES, que desejarem eleger seus
representantes na modalidade Engenharia Civil no Plenário do Confea, em Brasília, deverão reservar
o dia 14 de maio, entre às 9h e 19
horas, para comparecerem às urnas
mais próximas.
Ao todo, serão nove pontos de votação distribuídos entre a Grande
Vitória e interior do Estado. Para
votar, os profissionais deverão apresentar documento oficial com foto.

Saiba onde votar:
• Sede do Crea-ES
Av. Cesar Hilal, 700, Ed. Yung, 1º andar, Bento Ferreira, Vitória/ ES.
• Unidades de Atendimento
e Fiscalização
Rua Henrique Rosetti, 373, Bento
Ferreira, Vitória/ES.

• Inspetoria de Vila Velha
Av. Henrique Moscoso, nº 1.019, lojas
6 e 7, Ed. Centro da Vila Shopping,
Centro.
• Inspetoria de Cachoeiro
de Itapemirim
Rua Dom Fernando, 01, Independência.
• Inspetoria de Colatina
Rua Pedro Epichin, 29, loja 08, Centro.
• Inspetoria de Linhares
Av. Nogueira da Gama, 1222, sala 4, Centro.
• Inspetoria de São Mateus
Rua Monsenhor Guilherme Schimitz,
402, Centro Comercial Sernamby,
loja 15, Bairro Sernamby.
• Inspetoria de Guarapari
Av. Dr. Silva Mello, 1603 – Ed. Altamiro Aarão, lojas 10 e 11, Centro.
• Inspetoria de Aracruz
Rua José Alves Costa, 56, Ed. Ravenna Center, lojas 216 a 219, Centro.

O Crea-ES ouviu o coordenador da
Comissão Eleitoral Regional, Eng.
Eletricista Olavo Botelho Almeida,
e descobriu os detalhes de sua função e as expectativas em ter um representante da modalidade Civil no
Plenário Federal.
Qual o papel do coordenador da
Comissão Eleitoral Regional no processo eleitoral?
O coordenador da Comissão Eleitoral não pode ter uma opinião.
Aqui, no Espírito Santo, tivemos apenas
duas chapas concorrendo à vaga.
Meu papel é ouvir
o que cada uma delas tem a falar, inclusive sobre a
concorrente. As
informações
são passadas
para toda a
Comissão e
no conjunto

podemos estar de acordo ou desacordo com aquele indivíduo. Para
isso, realizamos uma votação e, em
caso de empate, tenho o voto de
desempate.
Como é elaborada a legislação eleitoral?
A legislação eleitoral é toda elaborada pelo Confea. Recebemos o
regimento do Conselho Federal e
cumprimos fielmente o que é determinado. Quando acontece algo
que não está previsto temos que
consultá-los.
Por que o Espírito Santo foi escolhido para representar a modalidade
Civil?
Seguindo o sistema de rodízio
entre os Estados e as modalidades
o Espírito Santo foi contemplado
desta vez para preencher a vaga. Ao
todo são 18 vagas para 27 Estados.
Sabemos que em muitos destes Estados existem entre sete e dez modalidades da Engenharia, com isso

muitos ficam de fora. Estamos tentando mudar a lei para eleger um
Conselheiro Federal por Estado.
Qual a função do Conselheiro Federal no Plenário do Confea, em
Brasília?
Um Conselheiro é uma espécie de
“juiz” que julga os processos e problemas referentes à área tecnológica denunciados nos Conselhos. Nos
Creas, esses processos são direcionados as Câmaras Especializadas de
cada modalidade e, assim, julgadas
as questões pertinentes. Os componentes da Câmara são os responsáveis por julgar as autuações dadas
pela Fiscalização e caso a outra parte não concorde com a decisão ela
ainda tem o direito de recorrer, desta vez ao Plenário do Confea.
Se eu puder comparar, digo que
o Conselheiro Federal é um zelador
do Sistema profissional. É um cargo
de muita importância. Por isso, é
importante que os profissionais capixabas participem deste momento.

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
Tels: (27) 3334-9900 – Fax: (27) 3324-1812
creaes@creaes.org.br / www.creaes.org.br
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