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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°

Decisão

: CER 001/2017

EMENTA:
NÃO UTILIZADA

DECISÃO

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4064 1 Cachoeiro de Itapemirirn (28) 3522.2373 l Colatina (27) 3721.0657
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath , 48 — Enseada do Suá — Vitória — ES — CEP: 29050-300-- Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.hr — www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 002/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Mecânico e Seg. Trab. Fred Rosalém
Heliodoro - Protocolo 123.037/2017, para
Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.037/2017 - Fred Rosalém Heliodoro, Eng. Mecânico e Seg. Trab.; em análise dos documentos, verificou-se que
o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas
da União na intemet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCUTTCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Fred Rosalém Heliodoro, Eng. Mecânico
e Seg. Trab. • Protocolo 123.037/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o
extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo
à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017. \

I

S\914-i-x
Engenheiro Eletricista João Bosco Anlcio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemlrim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119

1

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua izidro Benezath • 48- Enseada do Suà - Vitória - ES - CEP: 29050-300 - Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br - www.creaes.org.br

REUNIA() CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 003/2017

EMENTA:

Aprova o indeferimento do registro de candidatura
do Eng. Civil Marcos Motta Ferreira - Protocolo
123.345/2017, para Presidente do CrealES.

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n° 1.0211 de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.345/2017 - Marcos Motta Ferreira, Eng, Civil.; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi
assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo
45 do Anexo Ilda Resolução n° 1.02112007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de
falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não atendeu parcialmente aos requisitos
do Edital 001/2017, deixando de apresentar documento solicitando o licenciamento de cargo de Diretoria da SEE;
foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de
Contas da União na intemet, verificou-se que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU)TCE.
Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital
001/2017 do Confea, impõe-se o indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Marcos Motta
Ferreira, Eng. Civil - Protocolo 123.345/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES, devido a não
apresentação de documentos de desincompatibihzação de Entidade de Classe do Sistema Confea/Crea. A CER-ES
usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital
contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e
indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no
artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda
solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro Eletricista João &isco Anicio
Coordenador da CER
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemlrim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guaraparl (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua lzidro Benezath , 48 — Enseada do &lá — Vitória — ES — CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3334-9900
creaes@icreaes.org.br — www.creaes.org.br

REUNIA() CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 00412017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Mecânico José Carlos de Assis - Protocolo
123.256/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.256/2017 - José Carlos de Assis, Eng. Mecânico; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento
foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente
(artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados não foram
rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada
situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da
justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que
concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram apresentados os
documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na
intemet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato José Carlos de Assis, Eng. Mecânico Protocolo 123.256/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que
lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões
tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para
Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela
Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER
Inspetorias: Aracruz (27) 3156.4464 1 Cachoeiro de itapemlrim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Linhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (17) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath , 48 - Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP: 29050-300 - Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br - www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 005/2017

EMENTA

Aprova o indeferimento do registro de candidatura
do Eng. Agrônomo Álvaro João Bridi — Protocolo
123.49012017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de
Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n° 001/2017,
publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 123.490/2017 — Álvaro
João Bridi, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e
protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Mexo II da Resolução n°
1.021/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões
civeis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de
que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da
emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos
incisos do artigo 44; não atendeu parcialmente aos requisitos do Edital 001/2017, tendo em vista que não apresentou
documento protocolado junto a Entidade de Classe (SEEA), para licenciamento do cargo de Diretor da mesma; foram
apresentando os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da
União na internet, verificou que o candidato não está incluido na lista de inadimplentes do TCLITTCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Álvaro João Bridi, Eng. Agrônomo - Protocolo
123.490/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES, por não apresentar documento protocolado junto a
Entidade de Classe (SEEA), para licenciamento do cargo de Diretor da mesma . A CER-ES usando das atribuições que lhe
são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas
por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo á Eleição para Presidente do CreaES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do
mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 l São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath • 48— Enseada do Suá — Vitória — ES —CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3339-9900
creaes@creaes.org.br — www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 006/2017

EMENTA

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Agrônomo Jorge Luiz e Silva - Protocolo
123.494/2017, para Presidente do CrealES.

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.494/2017 - Jorge Luiz e Silva, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi
assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo
45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de
falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram apresentados os documentos
opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na intemet, verificou
que o candidato não está incluido na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e
apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o
deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Jorge Luiz e Silva, Eng. Agrônomo - Protocolo
123.494/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são
conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas
por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do
Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como
afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de
Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista
Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeira de Itapeminin (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapa ri (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA [AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua lzidro Benezath , 48- Enseada do Suà - Vitória - ES - CEP: 29050-300 - Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br- www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 007/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Civil Arnaldo Antonino Freitas Mauro —
Protocolo 122.534/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciaras Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
122.534/2017 — Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperaçãojudicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas
da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Eng.
Civil-Protocolo 122.534/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições
que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição
para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela
Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se,
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Miolo
Coordenador da CER
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeira de itapemirim (28)3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath , 48— Enseada do Suá — vitória — ES — CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br —www.creaes.org.br

REUNIAO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 00812017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Mecânico Sebastião da Silveira Carlos Neto —
Protocolo 123.242/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.242/2017 — Sebastião da Silveira Carlos Neto, Eng. Mecânico; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões chieis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões chieis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas
da União na intemet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Sebastião da Silveira Carlos Neto, Eng.
Mecânico - Protocolo 123.242/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o
extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo
à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro Eletricista Joao Bosco Anicio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de itapemirim (28) 3522.2373 1 [alatina (27)3721.0657
Guaraparl (27) 3362.0401 1 Linhares (27) 3264.1781 1 Sào Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath , 48 — Enseada do Suá — Vitória — ES —CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br — www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 009/2017

EMENTA

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Agrônomo Geraldo Antonio Fereguetti Protocolo 123.191/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.191/2017 - Geraldo Antonio Fereguetti, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas
da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Geraldo Antonio Fereguetti, Eng.
Agrônomo - Protocolo 123.191/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o
extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo
à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro EletricistáW:dáiraco Micto
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapu' (27) 3362.0401 I Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27)3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath , 48— Enseada do Sua — Vitória — ES — CEP: 29050-300 — Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br — www.creaes.org.br

REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 010/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Mecânico e Civil Geraldo Rossoni Sisquini —
Protocolo 123.317/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 123.
317/2017 — Geraldo Rossoni Sisquini, Eng. Mecânico e Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1,021/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas
da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Geraldo Rossoni Sisquini, Eng.
Mecânico e Civil - Protocolo 123.317/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o
extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo
à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro Eletricista Joao Bosco
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 I Cachoeiro de Itapernirim (28) 3522.2373 1 [platina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 33610401 1 Linhares (27)3264.17811 São Mateus (27) 3763.5929 I Vila Velha (27)3239.3119
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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REUNIAO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 011/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura da
Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho Ramos Protocolo 123.318/2017, para Presidente 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 n°1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.318/2017 - Lucia Helena Vilarinho Ramos, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pela candidata e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicilio em que concorrerá a requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas
da União na internet, verificou que a candidata não está incluída na lista de inadimplentes do TCIWTCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura da candidata Lúcia Helena Vilarinho Ramos, Eng. Civil
- Protocolo 123. 318/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que
lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões
tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para
Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela
Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

S\ÇÂÃ-s-sk

Engenheiro Eletricista João Bosco An1cio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeira de Itapemirim (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
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua izidro Benezath , 48 -Enseada do Suá - Vitória - ES -CEP: 29050-300- Tel.: (27) 3334-9900
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 012/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura da
Eng. Civil Radegaz Nasser Junior - Protocolo
123.194/2017, para Presidente 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 n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.194/2017 — Radegaz Nasser Junior, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi
assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo
45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de
falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; apresentados os documentos opcionais
do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao &fio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o
candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados
os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido
de registro de candidatura da candidata Radegaz Nasser Junior, Eng. Civil - Protocolo 123.194/2017 para concorrer
ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do
Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão,
referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se
prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no
mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para
inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Anicin
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27)3256.4464 I 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
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CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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REUNIA° CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 013/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Civil Sérgio Augusto de Magalhães e Souza Protocolo 123.48912017, para Presidente do
C realES.

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral n°
001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
123.489/2017 - Sérgio Augusto de Magalhães e Souza, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o
requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução n° 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos
juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não
teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas
da União na intemet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCUTTCE. Cumpridas as
formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Sérgio Augusto de Magalhães e Souza,
Eng. Civil - Protocolo 123.486/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES, A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o
extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo
Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
Engenheiro Eletricista João Bosco Anfcio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemirlm (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 I Vila Velha (27) 3239.3119
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 014/2017

EMENTA

Aprova o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação aos requerimentos de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 125.38012017)

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER/ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com
suas competências previstas na Resolução n°1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar a solicitação de
registro de impugnação protocolado pelo Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, sob o n. 125.380/2017,
face dos seguintes candidatos: Impugnante: Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA — Impugnados: Eng.
Mecânico SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO; Eng. Civil RADEGAZ NASSER JUNIOR; Eng.
Agrônomo GERALDO ANTONIO FEREGUETTI; Eng. Mecânico e Civil GERALDO ROSSONI SISQUINI;
Eng. Civil LUCIA HELENA VILARINHO RAMOS, alegando em síntese, que os mesmos não apresentaram
o comprovante de desincompatibilização nos termos do Edital 001/2017 do Confea. Sendo aberto o prazo
para os candidatos impugnados, os mesmos apresentaram contra razões tempestivamente, a saber: 1)
Protocolo n. 125.858/2017 — SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, em suas contra razões alegou
em síntese que atendeu as exigências do artigo 44 da Resolução n. 1.021/2007 e do Edital 001/2017. Assim,
requer a improcedência da impugnação. A CER/ES ao apreciar as razões da impugnação
julgou
improcedente em face do candidato impugnado SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, tendo em
vista que, o referido candidato apresentou a documentação de desincompatibilização nos termos do artigo
44 inciso V da resolução n. 1.021 e do Edital 001/2017, mantendo o deferimento da referida candidatura. 2)
Protocolo n. 125.539/2017 RADEGAZ NASSER JUNIOR, o impugnado alegou em síntese que o IBAPE
Nacional não tem vinculo formal com o Sistema Confea/Crea/Mutua, mas que não obstante a esta condição
solicitou o afastamento na qualidade de Diretor de Relacionamentos Institucional da Entidade de Classe,
conforme documentação juntada ao seu registro de candidatura. A CER/ES ao apreciar as razões de
impugnação DECIDE julgar improcedente em face ao candidato RADEGAZ NASSER JUNIOR, tendo
em vista que o referido candidato apresentou a referida documentação de desincompatibilização nos termos
do artigo 44 inciso V da Resolução 1.021 e do Edital 001/2017, mantendo o deferimento da referida
candidatura. 3) Protocolo 125.842/2017 GERALDO ANTONIO FEREGUETTI , em suas contrarrazões o
impugnado alegou
que requereu licença a toda e qualquer função/representação
conforme
comprovação nos autos. Aduz ainda, que o pedido mencionado inclui a desincompatibilização junto ao
CONREMA III, uma que tal providência compete ao Presidente do Crea. Dessa forma, ao apreciar as
razões da peça impugnatória e considerando que referido candidato apresentou a referida
documentação de desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da Resolução 1.021/2007 e do
Edital 001/2017, julga improcedente a referida impugnação, mantendo o deferimento da referida
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeira 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
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candidatura. 4) Protocolo n. 125.857 2017 — GERALDO ROSSONI SISQUINI, alegando em síntese que
atendeu as exigências do artigo 44 da Resolução n. 1.021/2007, conforme prevê o edital 001/2017. Sendo
assim, a CER/ES ao apreciar as razões da peça impugnatória e considerando que o referido candidato
apresentou a referida documentação de desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da
Resolução n. 1.021 e do Edital 001/2017, julga improcedente a impugnação mantendo o deferimento da
referida candidatura GERALDO ROSSONI SISQUINI. 5) Protocolo n. 125.851/2017 LUCIA HELENA
VILARINHO RAMOS, em suas contra-razões alega em síntese que seja rejeitada a impugnação sob o
fundamento de que a Lei Federal outorga ao Confea o poder de regulamentar o processo eleitoral no qual
não esta elencado o afastamento do cargo público exercido pela impugnada, conforme email juntado pelo
impugnante, aduz ainda que ao impugnação não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no
Regulamento Eleitoral, tendo em vista que, não juntou provas dos fatos alegados. Por fim requer que seja
julgada improcedente a impugnação. Dessa forma, ao apreciar as razões da peça impugnatória e
considerando que a referida candidata apresentou a documentação de desincompatibilização nos termos do
artigo 44 inciso V da Resolução 1.021/2007 e do Edital 001/2017,
julga improcedente a referida
impugnação, mantendo o deferimento da referida candidatura. A CER-ES usando das atribuições que lhe
são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à
Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da
Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda
solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.
ck12)44,„‘1/41

Engenheiro Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 i Cachoeiro de ltapemirim (28) 3522.2373 1 ColatIna (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27) 3763.5929 i Vila Velha (27) 3239.3119
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°003

Decisão

: CER 015/2017

EMENTA:

Aprova o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação aos requerimentos de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 125.383/2017)

DECISA0
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER/ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com
suas competências previstas na Resolução n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar a solicitação de
registro de impugnação protocolado pelo Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, sob o n. 125.383/2017,
face dos seguintes candidatos: Eng. Agrônomo GERALDO ANTONIO FEREGUETTI; Eng. Civil SERGIO
AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA; Eng. Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO. Verifica-se
que o Impugnante Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, em sua peça impugnatória alega em síntese,
que por meio de um grupo denominados "parceiros" administrado pelo Gerente administrativo Wallace
Ferreguetti e pelo Presidente do Crea-ES, os candidatos ora impugnados participaram de reunião junto
com funcionários do Crea-ES e demais apoiadores, no dia 26/08/2016, no Colégio São Gonçalo, localizado
em Bento Ferreira, o que no seu entender caracteriza: 1) Campanha política fora do prazo regulamentar
2) Campanha Eleitoral antecipada; 3) Uso da máquina administrativa; 4) Pesquisa Eleitoral antecipada; 5)
indução dos funcionários ao constrangimento; 6) Improbidade Administrativa; 7) Uso de funcionários para a
campanha política. Por tais condutas, requer, por fim, o cancelamento de registro de candidatura dos citados
candidatos a presidência do Crea-ES. E que enviou cópia desta impugnação ao MPF. Em suas defesas os
impugnados fizeram as seguintes alegações: 1 - Por meio do Protocolo n. 12.5843/2017 — GERALDO
ANTONIO FEREGUETTI, apresentou contrarrazões à impugnação, alegando, em síntese, que não ocorreu a
referida reunião e que não há prova nos autos para subsidiar tais alegações. Aduz ainda, que não
recebeu cópia do pendrive, e que foi informado que o referido dispositivo não continha conteúdo, além de
possuir falha técnica sendo impossível visualizar seu conteúdo. Logo, não há prova da existência do citado
grupo de Whatsapp, campanha política fora do prazo, nem das demais alegações na referida impugnação.
Por fim, requer a improcedência da Impugnação. 2 - Protocolo n. 1258446/ 2017 Eng. Civil SERGIO
AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA, aduz em suas contrarrazões que o calendário eleitoral estabelece o
prazo da campanha e que deve ser reconhecida a inexistência de prova, porque o pendrive apresentado
além de possuir falha técnica é impossível visualizar seu conteúdo. Logo, não há prova da existência do
citado grupo de Whatsapp, campanha politica fora do prazo, nem das demais alegações na referida
impugnação. Por fim, requer a improcedência da Impugnação. 3 - Protocolo n. 125853/2017 Eng. Civil
ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO em suas contrarrazões alega em síntese, que não há prova nos
autos do fato alegado, sendo imprestáveis as provas apresentadas, posto que mensagens de email não
servem como prova que garanta sua validade, que a lista de endereços apresentada como prova não
Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemirim (28)3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
Guaraparl (27)3362.0401 1 Unhares (27) 3264.1781 1 São Mateus (27)3763.5929 1 Vila Velha (27)3239.3119
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significa que esta pessoa tenha cometido irregularidade, uma vez que seu nome pode ter sido inserido sem
seu conhecimento, que o pendrive apresentado contendo as provas alegas e na verdade um mero leitor de
cartão de memória e que não possui qualquer conteúdo, pois não possui nenhuma memória de
armazenamento de informações; por fim requer que a impugnação seja julgada improcedente. A CER/ES
ao apreciar os elementos que compõem os autos verificou que o impugnante não apresentou provas
inequívocas da pratica das condutas alegadas, limitando o acervo probatório a uma relação de alguns
documentos com nomes e cópia de mensagens, pendrive (cartão de memória) sem conteúdo, conforme
atestado pela CER/ES ao receber as impugnações, os quais não foram suficientes para convencimento da
CER/ES. Dessa forma, a CER/ES julga improcedente a impugnação em face dos candidatos: Eng. Agrônomo
GERALDO ANTONIO FERREGUETTI, Eng. Civil SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA e Eng.
Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO, tendo em vista que não restou provado a pratica de: 1)
Campanha política fora do prazo regulamentar; 2) Campanha Eleitoral antecipada; 3) Uso da máquina
administrativa; 4) Pesquisa Eleitoral antecipada; 5) indução dos funcionários ao constrangimento; 6)
Improbidade Administrativa; 7) Uso de funcionários para a campanha política. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo
o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e
indeferidas relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do
previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede,
Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no
site do Crea-ES.

Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Anici:41
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapunirlm (28)3522.2373 1 Colatina (27)3721.0657
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°004

Decisão

: CER 016/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Téc. Em Eletrônica Edson Wilson Remardes França
- Protocolo 123.438/2017, para Diretor
Administrativo da Caixa de Assistência dos
Profissionais 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 n° 1.022, de 14 de dezembro de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES,
previsto no edital de convocação Eleitoral n°001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope
lacrado referente ao Protocolo 123.43812017 - Edson Wilson Bernardes França, Téc. Em Eletronica; em análise dos
documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do
referido edital, ou seja, tempestivamente (Resolução n° 1.022/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados
foram rubricados bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada
situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões civeis e criminais da justiça
federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento ao Regimento Eleitoral; foram apresentando os documentos opcionais
do artigo 13 a 18 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na intemet, verificou-se que o
candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os
documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de
registro de candidatura do candidato Edson Wilson Bernardes França, Téc. Em Eletronica - Protocolo 123.438/2017 para
concorrer ao cargo de Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 6° do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para
Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1,022/07,
bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de
Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.

Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.

,

Engenheiro Eletricista Jo o osco Anicio
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n° 004

Decisão

: CER 017/2017

EMENTA

Aprova o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação ao requerimento de registro de
candidatura do Téc. em Eletrônica Edson Wilsom
Bernardes França, para o cargo de Diretor
Administrativo da Caixa de Assistência aos
profissionais do CrealES. (Prot. 125.38012017)

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER/ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n°1.022, de 14 de dezembro de 2007, para apreciar impugnação protocolada sob
o n. 125.380/2017 do Tec. Mec, EDINALDO PINHEIRO ROCHA, em face do candidato ora Impugnado Téc. Em
Eletrônica EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA. Em síntese, o impugnante alega que o candidato ao cargo de
Diretor Administrativo da Mutua, Téc. Em Eletronica EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA, não atendeu
ao
exigido pelo Regulamento Eleitoral (Resolução 1.022/2007 do Confea), pela ausência de desincompatibilização de
funções exercidas no SINERGIA e como 1°. Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no ES, anexando cópia de
documentos que revelam estas condições, alegando caracterizar situação irregular. Em contrarrazão protocolada sob o n°
125.855/2017,0 impugnado rebateu as alegações afirmando que realmente é Presidente do SINERGIA e Vice-presidente
do Partido dos Trabalhadores no ES, e ressaltou que a única previsão de desincompatibilização exigida pelo
Regulamento Eleitoral é para quem "estiver no exercício de emprego ou função remunerada no Confea, no Crea ou na
Mútua". Por fim, requer seja julgada improcedente a impugnação. Inicialmente, no que se refere a tempestividade verificase que a impugnação atende aos requisitos do artigo 21 do citado Regulamento. Ao analisar as razões da peça
impugnatória verifica-se o atendimento ao Regulamento Eleitoral no quesito de desincompatibilização. Dessa forma, as
funções que o candidato impugnado exerce não estão abrangidas pelo sistema Confea/Crea/Mutua. Assim, do ponto de
vista juridico, não há que se falar em indeferimento de registro de candidatura do impugnado por ausência de
desincompatibilização de funções exercidas no SINERGIA e como 1°. Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores
no ES. Sendo assim, julga improcedente a impugnação. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 6
do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão,
referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se
prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1.022/07, bem como afixação do mesmo no
mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para
inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.
>1
2iábw‘
Engenheiro Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°004

Decisão

: CER 01812017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Téc. Em Eletrotécnica Portugal Sampaio Salles —
Protocolo
118.888/2017,
para
Diretor
Administrativo da Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea/ES.

DECISAO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n°1.022, de 14 de dezembro de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES,
previsto no edital de convocação Eleitoral n°001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope
lacrado referente ao Protocolo 118.88812017 — Portugal Sampaio Salles, Téc. Em Eletrotécnica; em análise dos
documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do
referido edital, ou seja, tempestivamente (Resolução n° 1.022/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados
foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada
situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça
federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento ao Regulamento Eleitoral; foram apresentados os documentos opcionais
do artigo 13 a 18 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou-se que o
candidato não está incluido na lista de inadimplentes do TCIRTCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os
documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de
registro de candidatura do candidato Portugal Sampaio Salles, Téc. Em Eletrotécnica - Protocolo 118.888/2017 para
concorrer ao cargo de Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES. A CER-ES usando das
atribuições que lhe são conferidas no art. 6° do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para
Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1.022/07,
bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de
Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.

Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.
\Sá..
Engenheiro Eletricista João Bosco Anícirl
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°004

Decisão

: CER 019/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Eng. Agrônomo Douglas Muniz Lyra — Protocolo
1 2 2.46 2/2017, para Diretor Geral da Caixa de
Assistência dos Profissionais 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 n° 1.022 de 14 de dezembro de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES, previsto no
edital de convocação Eleitoral n° 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado
referente ao Protocolo 122.462/2017 — Douglas Muniz Lyra, Eng. Agrónomo; em análise dos documentos, verificou-se que
o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (Resolução n° 1.022/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou
recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não
superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o requerente, e demais
documentos em atendimento ao Regimento Eleitoral; foram apresentados os documentos opcionais do artigo 13 a18 da
citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou-se que o candidato não está
incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos
elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
candidatura do candidato Douglas Muniz Lyra, Eng. Agrónomo - Protocolo 122.462/2017 para concorrer ao cargo de
Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são
conferidas no art. 6° do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por
esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES,
abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1.022/07, bem como afixação do
mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Meio
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n° 004

Decisão

: CER 020/2017

EMENTA:

Aprova o deferimento do registro de candidatura do
Téc. Em Agropecuária José Luis Miotto — Protocolo
1 2 3.3 6 7/2017, para Diretor Geral da Caixa de
Assistência dos Profissionais 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 n° 1.022, de 14 de dezembro de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro
de Candidatura para concorrer ao cargo de Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES, previsto no
edital de convocação Eleitoral n° 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado
referente ao Protocolo 123.367/2017 — José Luis Miotto, Téc. Em Agropecuária; em análise dos documentos, verificou-se
que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (Resolução n° 1.022/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou
recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões chieis e criminais da justiça federal com prazo não
superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o requerente, e demais
documentos em atendimento ao Regimento Eleitoral; foram apresentados os documentos opcionais do artigo 13 a 18 da
citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na intemet, verificou-se que o candidato não está
incluido na lista de inadimplentes do TCUITCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos
elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
candidatura do candidato José Luis Miotto, Téc. Em Agropecuária - Protocolo 123.367/2017 para concorrer ao cargo de
Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES, A CER-ES usando das atribuições que lhe são
conferidas no art. 6° do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por
esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES,
abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1.022/07, bem como afixação do
mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.

,à51
21,4A—t—ks .
Engenheiro Eletricista João BoscooAnici1
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de itapemirim (28) 3522.2373 1 Colatina (27) 3721.0657
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°004

Decisão

: CER 021/2017

Aprova o deferimento do registro de candidatura da
Eng. Geóloga e Seg. Trab. Leila Issa Vilaça Protocolo 123.47012017, para Diretora Geral da
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES.

EMENTA:

DECISÃO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
competências previstas na Resolução n°1.022, de 14 dezembro de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de
Candidatura para concorrer ao cargo de Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES, previsto no
edital de convocação Eleitoral n°001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado
referente ao Protocolo 123.470/2017 — Leila Issa Vilaça, Eng. Geóloga e Seg. Trab. em análise dos documentos, verificouse que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
tempestivamente (artigo 16 da Resolução n° 1.022/2007 — Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram
rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação
de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicilio em que concorrerá o
requerente, e demais documentos em atendimento aos requisitos dos artigos 13 a 18; foram apresentados os documentos
opcionais da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou-se que a
candidata não está incluída na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os
documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de
registro de candidatura da candidata Leila lesa Vilaça, Eng. Geóloga e Seg. Trab. - Protocolo 123.470/2017 para concorrer
ao cargo de Diretora Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES. A CER-ES usando das atribuições que
lhe são conferidas no art. 6 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões
tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente
do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 20 da Resolução n. 1.022/07, bem como
afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação
deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 05 de setembro de 2017.

c.

134-‘4

Engenheiro Eletricista João Bosco Arado
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°005

Decisão

: CER 024/2017

EMENTA:

Mantém o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação ao requerimento de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 127606/2017)

DECISÃO
A Comissão Eleitoral Regional - CER do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Espirito Santo, em Reunião i ).-dinária de 12 de setembro de 2017, o Senhor Coordenador da CERES Cons. Regional Eng. Eletricista João Bosco Anicio, informou que o senhor EDINALDO
PINHEIRO ROCHA, por meio de documento protocolado sob o n°. 127606/17 apresentou recurso
em face da Decisão da CER-ES n°. 014/2017 e 017/2017, alegando em síntese, que os fundamentos
da referida Decisão não estão conforme aos preceitos legais e nem em respeito ao próprio Edital
001/200017, não podendo ser admitido o registro de suas candidaturas, sob pena de ilegalidade e
nulidade do pleito. Que apesar do edital, constar que a desincompatibilização deve ser feita apenas
no sistema CONFEA/CRE, -.1UTUA, no item 9 letra J, entretanto, tal item não pode ser
considerado, pois colide com a Deliberação n°. 044/2014 no item 01, que não pode ser alterado por
uma Decisão Plenária n°. 0156/2017, que alterou a forma de desincompatibilização excluindo os
cargos públicos e políticos fora do sistema CONFEA/CREA/MUTUA. Que deve ser observada a
lei complementar n°. 064/1990. E mesmo que tal procedimento fosse possível, também não poderia
ser aplicada para o pleito desse ano, pois tal mudança só pode ser aplicável no exercício do ano
seguinte, em conformidade com a PL 520/2014. Por essas razões, entende que a Candidata Lucia
Helena Vilarinho Ramos, que não se desincompatibilizou do cargo de Secretaria do Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos-SEAMA, conforme Diário Oficial anexo. E, o candidato
Edson Wilson Bernardes França, que não se desincompatibilizou do cargo de 10 Vice Presidente do
PT - Partido dos Trabalhadores e de Presidente do Sinergia do Estado do Espírito Santo. Aduz
ainda, que tais candidatos não preenchem aos requisitos para concorrerem ao pleito de presidente
do Crea-ES e Diretor da Mutua. pelos fundamentos acima. Por fim, requer a reforma da Decisão da
CER-ES, que deliberou pelo ch imento de registro de Candidata Lucia Helena Vilarinho Ramos e
do Candidato Edson Wilson Bemardes França. Logo após, o senhor Coordenador informou que,
conforme entendimento manti da CEF e calendário eleitoral, as Contrarrazões aos recursos
foram protocoladas até o d
9/09/2011, e tendo sido oportunizada a manifestação da candidata
recorrida, a mesma reiten. as razões. A Comissão Eleitoral Regional, em atendimento ao
parágrafo único do artigo 52 do Regulamento Eleitoral, apreciou as razões de recurso e
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contrarrazões, e considerano-. ihnde logo, que o Anexo II, da Resolução n° 1.021/2007 Regulamento Eleitoral, não prevê expressamente a desincompatibilização de cargos e/ou funções
ocupadas no âmbito do poder executivo. E, considerando que, na verdade, a única previsão„tirt '
desincompatibilização exigida pelo Regulamento Eleitoral é para quem "estiver no exercício
emprego ou função remunerada no Confea, no Crea ou na Mútua", conforme preconizado no art.
40, VIII, da norma do Regulamento Eleitoral e Item 1 da Deliberação 035/2017 da CEF, já citado.
E considerando ainda, que consta na documentação de registro de candidatura da Eng. Civil Lucia
Helena Vilarinho Ramos, o pedido de desincompatibilização nos termos do art. 44, V, do
Regulamento Eleitoral, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negarlhe provimento, mantendo a Deliberação n° 014/2017-CER, que deferiu o registro de candidatura
Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos para o cargo de presidente do Cita-ES.

ZIÇÁ,A‘

•

Eng. Eletricista João Bosco
— Conselheiro Regional
- Coordenador da CER/ES
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°005

Decisão

: CER 02512017

EMENTA:

Mantém o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação ao requerimento de registro de
candidatura para o cargo Diretor Administrativo da
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/ES.
(Prot. 127606/2017)

DECISÃO

A Comissão Eleitoral Regional - CER do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Espírito Santo, em Reunião Ordinária de 12 de setembro de 2017, o Senhor Coordenador da CERES Cons. Regional Eng. Eng. Eletricista João Bosco Anicio, informou que o senhor EDINALDO
PINHEIRO ROCHA, por meio de documento protocolado sob o n°. 127606/17 apresentou recurso
em face da Decisão da CER-ES n°. 017/2017, alegando em síntese, que os fundamentos da referida
Decisão não estão conforme os preceitos legais e nem em respeito ao próprio Edital 001/200017,
não podendo ser admitido o registro de suas candidaturas, sob pena de ilegalidade e nulidade do
pleito. Que apesar do edital, constar que a desincompatibilização deve ser feita apenas no sistema
CONFEA/CREA/MUTUA, no item 9 letra J, entretanto, tal item não pode ser considerado, pois
colide com a Deliberação n°. 044/2014 no item 01, que não pode ser alterado por uma Decisão
Plenária no. 0156/2017, que alterou a forma de desincompatibilização excluindo os cargos públicos
e políticos fora do sistema CONFEA/CREA/MUTUA. Que deve ser observada a lei complementar
no. 064/1990. E mesmo que tal procedimento fosse possível, também não poderia ser aplicada para
o pleito desse ano, pois tal mudança só pode ser aplicável no exercício do ano seguinte, em
conformidade coma PL 520/2014. Por essas razões, entende que o Candidato Edson Wilson
Bemardes França, não se desincompatibilizou do cargo de 1° Vice Presidente do PT Partido dos
Trabalhadores e de Presidente do Sinergia do Estado do Espírito Santo, conforme anexo. Aduz
ainda, que tais candidatos não preenchem aos requisitos para concorrerem ao pleito de presidente
do Crea-ES e Diretor da Mutua, pelos fundamentos acima. Por fim, requer a reforma da Decisão da
CER-ES, que deliberou pelo deferimento de registro do Candidato Técnico Edson Wilson
Bemardes França. Logo após, o senhor Coordenador informou que, conforme entendimento
mantido da CEF e calendário eleitoral, as Contrarrazões aos recursos foram protocoladas até o dia
09/09/2011, e tendo sido oportunizada a manifestação do candidato recorrido, a mesma reiterou as
razões. A Comissão Eleitoral Regional, em atendimento ao artigo 23 do Regulamento Eleitoral,
apreciou as razões de recurso e contrarrazões, e considerando desde logo, que os termos da
Resolução n° 1.022/2007 — Regulamento Eleitoral, não prevê expressamente a
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desincompatibilização de cargos e/ou funções ocupadas no âmbito de entidade sindical, não
abrangida pelo sistema Confea/Crea e partido político. E, considerando que, na verdade, a única
previsão de desincompatibilização exigida pelo Regulamento Eleitoral é para quem "estiver no
exercício de emprego ou função remunerada no Confea, no Crea ou na Mútua", conforme
preconizado no art. 13, VIII, da norma do Regulamento Eleitoral e Item 1 da Deliberação 035/2017
da CEF, já citado. E, considerando ainda, que consta na documentação de registro de candidatura
do Técnico Edson Wilson Bemardes França, todos os documentos em observância ao Regulamento
Eleitoral. Desse modo, não há como reconhecer a inelegibilidade advinda do inciso VIII, do artigo
13 da Resolução 1.022/2007, porquanto DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Deliberação n° 017/2017-CER, que deferiu o registro de
candidatura do Técnico em Eletrônica Edson Wilson Bemardes França, para o cargo de Diretor
Administrativo.

Eng. Eletricista João Bosco Anicio
Conselheiro Regional
Coordenador da CER/ES
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REUNIAO CER

: Ordinária de n°005

Decisão

: CER 026/2017

EMENTA

Mantém o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação aos requerimentos de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 127607/2017)

DECISAO
A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL — CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com
suas competências previstas na Resolução n° 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os
Requerimentos de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no
edital de convocação Eleitoral n° 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do
envelope em nome de Edinaldo Pinheiro Rocha, Técnico mecânica, apresentou recurso em face da
Decisão da CER-ES n°015/2017, protolado sob o n°. 127607/17, que deferiu o registro de candidatura de
Eng. Agrônomo GERALDO ANTONIO FEREGUETTI; Eng. Civil SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E
SOUZA; Eng. Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO. O recorrente alega em síntese que, em
31/08/2017, protocolou perante a CER/ES, impugnação da candidatura dos recorridos e na peça inaugural
anexou um pen drive, com as provas necessárias para a sua alegação. Que no dia seguinte, foi informado
pelo Consultor da referida Comissão que o "pen drive" apresentava problemas técnicos, razão pela qual, no
dia 01/09/2017, por meio do protocolo n°. 125728, apresentou novo em pen drive (fato este que será
devidamente investigado e comprovado por meio de denúncia ao MPF), e a Comissão não se manifestou
sobre este protocolado na decisão 015/2017, caracterizando cerceio de defesa. Que não fora devolvido o pen
drive para o recorrente, estando de posse da comissão da prova que alega ser imprestável, impedindo ao
recorrente de contrapor a alegação e o mais greve, afirma que o pen drive era um leitor de cartão, sem
cartão de memória. Reitera os fatos narrados na impugnação protocolada sob o n°. 125.383/2017, que por
meio de um grupo denominados "parceiros" administrado pelo Gerente administrativo Wallace Ferreguetti e
pelo Presidente do Crea-ES, os candidatos ora impugnados participaram de reunião junto com funcionários
do Crea-ES e demais apoiadores, no dia 26/08/2016, no Colégio São Gonçalo, localizado em Bento Ferreira,
o que no seu entender caracteriza:1) Campanha política fora do prazo regulamentar 2) Campanha Eleitoral
antecipada; 3) Uso da máquina administrativa; 4) Pesquisa Eleitoral antecipada; 5) indução dos funcionários
ao constrangimento; 6) Improbidade Administrativa; 7) Uso de funcionários para a campanha política. Por tais
condutas, requer, por fim, o cancelamento de registro de candidatura dos citados candidatos a presidência do
Crea-ES. E que enviou cópia desta impugnação ao MPF. Aduz ainda, que os fatos narrados, configuram
flagrantes irregularidades, e por conseguinte, desrespeito ao edital e demais legislação correlata, infringindo
assim, a Resolução 1.021/2007, art. 62, inciso II, e letra f, assim como item 10 do edital em comento,
conforme já descrito na peça vestibular, e ao contrário do que aduz em duas defesas, é incontestável o uso
de funcionário do sistema Crea/Confea, conforme se vê dos áudios e vídeos aqui citados. Por fim, requer, a
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oitiva de funcionários do Crea-ES, apresentação do pen drive, e julgue procedente o recurso e por
conseguinte proceda a reforma na decisão ora atacada, para ao final considerar inelegível os indigitados
candidatos ora recorridos. Em contrarrazões: 1 — Protocolo n° 128.973/2017 o recorrido GERALDO
ANTONIO FEREGUETTI, alegou que não há prova nos autos para subsidiar tais alegações. Aduz ainda, que
não recebeu cópia do pen drive, e que foi informado que o referido dispositivo não continha conteúdo, além
de possuir falha técnica sendo impossivel visualizar seu conteúdo. Logo, não há prova da existência do
citado grupo de whatsapp, campanha política fora do prazo, nem das demais alegações na referida
impugnação. Por fim, requer a improcedência da Impugnação. 2- Protocolo n. 128.938/20170 recorrido Eng.
Civil SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA, aduz em suas contrarrazões que o calendário
eleitoral estabelece o prazo da campanha e que deve ser reconhecida a inexistência de prova, porque o pen
drive apresentado além de possuir falha técnica é impossível visualizar seu conteúdo. Logo, não há prova da
existência do citado grupo de whatsapp, campanha política fora do prazo, nem das demais alegações na
referida impugnação. Por fim, requer a improcedência da Impugnação. 3 - Protocolo n. 129047/2017 o
recorrido Eng. Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO em suas contrarrazões alega em síntese, que
não há prova nos autos do fato alegado, sendo imprestáveis as provas apresentadas, posto que mensagens
de email não servem como prova que garanta sua validade, que a lista de endereços apresentada como
prova não significa que esta pessoa tenha cometido irregularidade, uma vez que seu nome pode ter sido
inserido sem seu conhecimento, que o pen drive apresentado contendo as provas alegas e na verdade um
mero leitor de cartão de memória e que não possui qualquer conteúdo, pois não possui nenhuma memória de
armazenamento de informações; por fim requer que a impugnação seja julgada improcedente. A CER/ES ao
apreciar os elementos que compõem os autos verificou que o recorrente não apresentou provas inequívocas
da pratica das condutas alegadas, limitando o acervo probatório a uma relação de alguns documentos com
nomes e cópia de mensagens, pen drive (cartão de memória) sem conteúdo, conforme atestado pela
CER/ES ao receber as impugnações, os quais não foram suficientes para convencimento da CER/ES. O
Recurso é tempestivo, pois observado o prazo de 2 (dois) dias previsto no artigo 52 do Regulamento Eleitoral
— Resolução 1021/2007 do Confea. Quanto a alegação de que o recorrente apresentou novo em pen drive
por meio protocolo n°. 125728/2017 em 01/09/2017, verifica-se que trata-se de documento juntado
intempestivamente, conforme os prazos do calendário eleitoral, bem com consignado na Ata da 3 Reunião
da CER, realizada em 04 de setembro de 2017. Outrossim, o fato do consultor desta comissão ter informado
ao recorrente que o pen drive era um "leitor de imagem" e não continha conteúdo, fato este de conhecimento
do Sr. Coordenador da Comissão, ressalta que tal comunicação não abriu novo prazo para o recorrente
apresentar outro pen drive, até porque essa competência é da Comissão Eleitoral Federal, conforme o
calendário eleitoral. Demais disso, o novo Código de Processo Civil- CPC traz especificamente no Art. 384 a
ata notarial como fonte de prova imprescindível para a demonstração de ocorrência de fatos fugazes,
sobretudo os ocorridos no mundo virtual (cds, pen drives, disquetes, etc). Assim, somente por meio da ata
notorial é possível comprovar a integridade e veracidade de fatos em meio digital, ou atribuir a eles
autenticidade. O tabelião acessa o endereço da página ou site e verifica o conteúdo, relatando fielmente tudo
aquilo que presencia. A constatação abrange não só o conteúdo existente, mas também o acesso, a data, o
horário e o endereço HTTP. A Consultora Jurídica da CER/ES, Dra. Marlucia Oliveira Santos (Advogada),
informou que protocolo de um novo pen drive estaria fora do prazo das impugnações, o que foi confirmado
pelos demais candidatos conforme declarado em suas contrarrazões. Nesta toada, tal procedimento não foi
observado pelo recorrente dentro do prazo para impugnações em conformidade com o calendário eleitoral.
Assim, A CER-ES DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito„negar-lhe provimento,
mantendo a Deliberação n° 015/2017-CER, que deferiu o registro de candidatura do Eng. Agrônomo
GERALDO ANTONIO FERREGUETTI, Eng. Civil SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA e Eng.
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Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO, tendo em vista que não restou provado a pratica de: 1)
Campanha política fora do prazo regulamentar; 2) Campanha Eleitoral antecipada; 3) Uso da máquina
administrativa; 4) Pesquisa Eleitoral antecipada; 5) indução dos funcionários ao constrangimento; 6)
Improbidade Administrativa; 7) Uso de funcionários para a campanha política.
Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória-ES, 12 de setembro de 2017.

Engenheiro Eletricista João Bosco Anicio
Coordenador da CER
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°005

Decisão

: CER 02712017

EMENTA

Mantém o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação aos requerimentos de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 127608/2017)

DEC ISM)
A Comissão Eleitoral Regional - CER do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo,
em Reunião Ordinária de 12 de setembro de 2017, o Senhor Coordenador da CER-ES Cons. Regional Eng.
Eng. Eletricista João Bosco Anicio, informou que o senhor EDINALDO PINHEIRO ROCHA, por meio de
documento protocolado sob o n°. 127608/17 apresentou recurso em face da Decisão da CER-ES n°.
014/2017 alegando em síntese, que os fundamentos da referida Decisão não estão conforme aos preceitos
legais e nem em respeito ao próprio Edital 001/200017, não podendo ser admitido o registro de suas
candidaturas, sob pena de ilegalidade e nulidade do pleito. Que apesar do edital, constar que a
desincompatibilização deve ser feita apenas no sistema CONFEA/CREA/MUTUA, no item 9 letra J,
entretanto, tal item não pode ser considerado, pois colide com a Deliberação n°. 044/2014 no item 01, que
não pode ser alterado por uma Decisão Plenária n°. 0156/2017, que alterou a forma de desincompatibilização
excluindo os cargos públicos e políticos fora do sistema CONFEA/CREPJMUTUA. Que deve ser observada a
lei complementar n°. 064/1990. E mesmo que tal procedimento fosse possível, também não poderia ser
aplicada para o pleito desse ano, pois tal mudança só pode ser aplicável no exercício do ano seguinte, em
conformidade coma PL 520/2014. 1-GERALDO ROSSONI SISQUINI, não se desincompatibilizou dentro de
90 (noventa dias), pois o pedido de desincompatibilizou do Grupo de Trabalho de Ensino a Distância (GTEAD), foi em 28-08-2017, portanto fora do prazo de 90 dias, que seria 13/08/2017, e também não se
desincompatibilizou do cargo de Diretor do Centro Tecnológico da UFES, vez que a UFES faz parte do
sistema Confea/Crea/Mutuas, sendo fato de dominio público este Crea-ES, inexistindo na sua documentação
tal comprovação. Considerando que o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, em síntese,
que atendeu as exigências do artigo 44 da Resolução n. 1.021/2007, conforme prevê o edital 001/2017.2Quanto ao candidato SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, alega que este não se
desincompatibilizou dentro de 90 (noventa dias), pois como se vê na documentação do candidato sua
desincompatibilização foi em 17.08.2017, portanto fora do prazo de 90 dias, que seria 13 de agosto de 2017,
e por fim, requer a reforma da Decisão da CER-ES, para reconhecer a inexigibilidade do registro dos
candidatos acima citados. Considerando que o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, em
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síntese, que atendeu as exigências do artigo 44 da Resolução n. 1.021/2007 e do Edital 001/2017. Assim,
requer a improcedência o presente recurso. A CER-ES delibera pela manutenção do deferimento do registro
de candidatura para Presidente do Crea-ES, em função dos recorridos terem atendimentos todas as
disposições do Regulamento Eleitoral , especial ao comprovante de desincompatibilização. A Comissão
Eleitoral Regional, em atendimento ao parágrafo único do artigo 52 do Regulamento Eleitoral e Item 1 da
Deliberação 035/2017 da CEF, apreciou as razões de recurso e contrarrazões, e considerando que a Lei n°
8.195/91, que altera a Lei n° 5.194/66, dispondo sobre eleições diretas para Presidente dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, e de acordo com o art. 2°, da Resolução n° 1.021/2007 —
Regulamento Eleitoral, o calendário eleitoral será definido pelo Plenário do Confea, conforme Decisão N°:
PL-0840/2017 da CEF. Considerando ainda, que os candidatos ora recorridos, apresentaram documentação
de desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da resolução n. 1.021 e do Edital 001/2017,
DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
Deliberação n° 014/2017-CER, que deferiu o registro de candidatura, GERALDO ROSSONI SISQUINI e
SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, para presidente do Crea-ES.
ifr-L1
‘
Eng. Eletricista João Bosco Anicio
Conselheiro Regional
Coordenador da CER/ES
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REUNIÃO CER

: Ordinária de n°005

Decisão

: CER 028/2017

EMENTA

Mantém o julgamento improcedente do Pedido de
Impugnação aos requerimentos de registro de
candidatura para o cargo Presidente do Crea/ES.
(Prot. 127.428/2017)

DECISÃO
A Comissão Eleitoral Regional - CER do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo,
em Reunião Ordinária de 12 de setembro de 2017, o Senhor Coordenador da CER-ES Cons. Regional Eng.
Eng. Eletricista João Bosco Anicio, informou que o senhor Eng. Civil Marcos Motta Ferreira, por meio de
documento protocolado sob o n°. 127.428/17 apresentou recurso em face da Decisão da CER-ES n°.
003/2017, alegando em síntese, que foi indeferida sua candidatura para presidente do Crea-ES sob o
fundamento de não ter apresentado documento comprovante de desincompatibilização do cargo do Conselho
Fiscal da Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros. Que a interpretação da CER-ES, pois a
desincompatibilização se faz necessária exclusivamente e somente nos casos em que o candidato ocupa o
cargo de presidente, diretor e ou funcionário da entidade de classe, o que não é o caso, pois está escrito na
Ata da Assembléia Geral Ordinária da SEE realizada em 03 de dezembro de 2014, onde foi feita as eleições
da Diretoria do Conselho Fiscal e MARCOS MOTTA FERREIRA, aparece como membro do Conselho fiscal,
portanto não está descrito nem como presidente, nem como diretor e nem como funcionário, que são os
cargos descritos na Deliberação. Por fim, requer que seja reanalisado o seu pedido de registro e deferido sua
candidatura. A CER-ES, verificou que o recurso é tempestivo, nos termos do artigo52 do Regulamento
Eleitoral. E apreciando as razões de recurso, entendo que os membros do conselho fiscal de entidade de
classe abrangida pelo sistema Confea/Crea, deve desincompatibilizar,, conforme Resolução n° 1.021/2007 —
Regulamento Eleitoral, a Deliberação 035/2017-CEF. Dessa forma, DECIDIU, conhecer do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão 003/2017 que indeferiu o registro de candidatura do Eng.
Civil Marcos Mona Ferreira para presidente do Crea-ES.

Eng. Eletricista João Bosco Anicio
Conselheiro Regional
Coordenador da CER/ES
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