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VITÓRIA-ES, 04 DE SETEMBRO DE 2017 - 2a FEIRA
Inicio: 9h / Término: 18h
Local: Sala 04 - Sede Crea/ES
1 Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezessete. Ás nove horas . Na sala 04 da Sede do
2 Crea/ES, localizado na Rua Izidro Benezath , 48 - Enseada do Sua - Vitória - ES, reuniu-se em foro
3 reservado a Comissão Eleitoral Regional do Crea/ES - CER, com os seguintes presentes. PRESENCAS:
4 TITULARES: Eng. Eletricista João Bosco Anicio (Coordenador da CER/ES), Eng. Civil Jorge Luis
5 Rodrigues Costa, Eng. Agrônomo José Roberto Silva Hernandes, Eng. Eletricista Marconi Pereira
6 Fardin, Eng. Civil Patrícia Brunow Diniz Ribeiro Barbosa. SUPLENTES: Eng. Civil Jaime Oliveira
7 Veiga, Eng. Químico Breno Coutinho Schmidth, Eng. Mecânico e Seg. Trab. Sérgio da Silva Julio.
8 CONSULTOR TÉCNICO: Eng. Agrônomo Leonardo Coser Boynard (Consultor Técnico da CER/ES).
9 CONSULTORA JURIDICA: Adv. Marlucia Oliveira Santos (Consultora Jurídica da CER/ES), objetivando
10 analisar e encaminhar os requerimentos de registro de candidatura, entre outros, a PRESIDENTE DO
11 CREA/ES E DIRETOR GERAL E ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS
12 PROFISSIONAIS DO CREA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA
13 CONFEA/CREA/MUTUA - 2017. Item 1. ABERTURA DA REUNIÃO PELO SR. COORDENADOR
14 ENG. ELETRICISTA JOÃO BOSCO ANICIO. Registra-se que os candidatos, Eng. Agrônomo Jorge Luiz e
15 Silva, como também o Eng. Mecânico e Seg. Trab. Fred Rosalém Heliodoro estiveram presentes no início
16 da reunião para constatar que os seus respectivos envelopes não foram violados e, tendo sido
17 comprovada a lisura no procedimento se retiraram da reunião. Após constatado quorum regimental, o Sr.
18 Coordenador registra a abertura do envelope contendo solicitação de impugnação de requerimento de
19 registro de candidatura - Prot. 125.380 e 125.383/2017, conforme Ata de reunião em foro reservado
20 datada de 01/09/2017, objetivando elaborar o edital 003 já em caráter público. Item 2. APRECIACÃO
21 DA ATA DA 2a REUNIÃO
. Retirado de pauta. Item 3. ABERTURA E CONFERENCIA DOS ENVELOPES
22 CONTENDO DOCUMENTOS
IME
DE REGISTRO DE CANDIDATURAS
23 PRESIDENTE DO CREA/ES,. O Sr. Coordenador inicia a apreciação pelos envelopes dos candidatos que
24 NÃO foram citados nos protocolos acima. Eng. Ind. Mecânico e Seg. Trab. Fred Rosalém Heliodoro. A
25 COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
26 competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos
27 de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de
28 convocação Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope
29 lacrado referente ao Protocolo 123.037/2017 - Fred Rosalém Heliodoro, Eng. Mecânico e Seg. Trab.;
30 em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado
31 dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da
32 Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
33 como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada
34 situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
35 criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na
36 comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos
37 do artigo 44; foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em
38 consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído
39 na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos
40 eiencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de
41 registro de candidatura do candidato Fred Rosalém Heliodoro, Eng. Mecânico e Seg. Trab. - Protocolo
42 123.037/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que
43 lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato
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44 das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida
45 relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no
46 artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede,
47 Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no
48 site do Crea-ES. Eng. Civil Marcos Motta Ferreira. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER-ES,
49 reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no
50 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura para
51 concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017,
52 publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
53 123.345/2017 - Marcos Motta Ferreira, Eng. Civil.; em análise dos documentos, verificou-se que o
54 requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou
55 seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os
56 documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e
57 certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de
58 que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa
59 dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais
60 documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não atendeu parcialmente aos requisitos do Edital
61 001/2017, deixando de apresentar documento solicitando o licenciamento de cargo de Diretoria da SEE;
62 foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do
63 Tribunal de Contas da União na internet, verificou-se que o candidato não está incluído na lista de
64 inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados
65 no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o indeferimento do pedido de registro
66 de candidatura do candidato Marcos Motta Ferreira, Eng. Civil - Protocolo 123.345/2017 para concorrer
67 ao cargo de Presidente do Crea-ES, devido a não apresentação de documentos de desincompatibilização
68 de Entidade de Classe do Sistema Confea/Crea. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas
69 no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões
70 tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à
71 Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52
72 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda
73 solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
74 Eng. Ind. Mecânico José Carlos de Assis. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER-ES, reunida nesta
75 data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de
76 junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de
77 Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em
78 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 123.256/2017 - José
79 Carlos de Assis, Eng. Mecânico; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi
80 assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja,
81 tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os
82 documentos juntados não foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e
83 certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de 3"1
84 que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa
85 dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais
86 documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram apresentados os documentos opcionais do
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87 artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou
88 que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades
89 legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
90 impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato José Carlos de Assis, Eng.
91 Mecânico - Protocolo 123.256/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando
92 das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital
93 contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas
94 deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias
95 em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural
96 eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
97 para inserção no site do Crea-ES. Eng. Agrônomo Álvaro João Bridi. A COMISSÃO ELEITORAL
98 REGIONAL-CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas
99 na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de
100 Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação
101 Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado
102 referente ao Protocolo 123.490/2017 - Álvaro João Bridi, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos,
103 verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do
104 referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 105 Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as
106 certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou
107 recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
108 com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que
109 concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não atendeu
110 parcialmente aos requisitos do Edital 001/2017, tendo em vista que não apresentou documento
111 protocolado junto a Entidade de Classe (SEEA), para licenciamento do cargo de Diretor da mesma; foram
112 apresentando os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal
113 de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do
114 TCUTTCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento
115 Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o indeferimento do pedido de registro de candidatura do
116 candidato Álvaro João Bridi, Eng. Agrônomo - Protocolo 123.490/2017 para concorrer ao cargo de
117 Presidente do Crea-ES, por não apresentar documento protocolado junto a Entidade de Classe (SEEA),
118 para licenciamento do cargo de Diretor da mesma . A CER-ES usando das atribuições que lhe são
119 conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
120 decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida
121 relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no
122 artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede,
123 Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no
124 site do Crea-ES. Eng. Agrônomo Jorge Luiz e Silva. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER-ES,
125 reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no
126 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura para
127 concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017,
128 publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
129 123.494/2017 - Jorge Luiz e Silva, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos, verificou-se que o
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130 requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou
131 seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os
132 documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e
133 certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de
134 que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa
135 dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais
136 documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram apresentados os documentos opcionais do
137 artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou
138 que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades
139 legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea,
140 impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do candidato Jorge Luiz e Silva, Eng.
141 Agrônomo - Protocolo 123.494/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES
142 usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará
143 edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas
144 deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias
145 em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural
146 eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
147 para inserção no site do Crea-ES. Neste momento registra-se intervalo de almoço no período de 11h30
148 às 13h30. Em seguida passa aos candidatos citados nos protocolos acima. Eng. Civil Arnaldo Antonino
149 Freitas Mauro. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES,
150 de acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para
151 apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA152 ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu
153 a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 122.534/2017 - Arnaldo Antonino Freitas
154 Mauro, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo
155 candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45
156 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram
157 rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve
158 decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões
159 cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas
160 na comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos
161 incisos do artigo 44; não foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução.
162 Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está
163 incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os
164 documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do
165 pedido de registro de candidatura do candidato Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Eng. Civil - Protocolo
166 122.534/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que
167 lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato
168 das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida
169 relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no
170 artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede,
171 Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no
172 site do Crea-ES. Eng. Mecânico Sebastião da Silveira Carlos Neto. A COMISSÃO ELEITORAL
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173 REGIONAL-CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas
174 na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de
175 Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação
176 Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado
177 referente ao Protocolo 123.242/2017 - Sebastião da Silveira Carlos Neto, Eng. Mecânico; em análise
178 dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do
179 prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no
180 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram
181 juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de
182 falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da
183 justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do
184 domicilio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo
185 44; foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio
186 do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de
187 inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados
188 no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
189 candidatura do candidato Sebastião da Silveira Carlos Neto, Eng. Mecânico - Protocolo 123.242/2017
190 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são
191 conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das
192 decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida
193 relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no
194 artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede,
195 Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no
196 site do Crea-ES. Eng. Agrônomo Geraldo Antonio Fereguetti. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL 197 CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na
198 Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura
199 para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no
200 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao
201 Protocolo 123.191/2017 - Geraldo Antonio Fereguetti, Eng. Agrônomo; em análise dos documentos,
202 verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e horário do
203 referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 204 Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as
205 certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou
206 recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
207 com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que
208 concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
209 apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sítio do Tribunal
210 de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do
211 TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento
212 Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do
213 candidato Geraldo Antonio Fereguetti, Eng. Agrônomo - Protocolo 123.191/2017 para concorrer ao
214 cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do
215 Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta
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216 Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente
217 do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
218 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
219 divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES, adicionou
220 procuração em nome de Maria Lucinéia D. Ferreguetti (esposa). Eng. Mecânico e Civil Geraldo Rossoni
221 Sisquini. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de
222 acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar
223 os Requerimentos de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES,
224 previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a
225 abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 123. 317/2017 - Geraldo Rossoni Sisquini, Eng.
226 Mecânico e Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo
227 candidato e protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45
228 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram
229 rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve
230 decretada situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões
231 cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas
232 na comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos
233 incisos do artigo 44; não foram apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução.
234 Em consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está
235 incluído na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os
236 documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do
237 pedido de registro de candidatura do candidato Geraldo Rossoni Sisquini, Eng. Mecânico e Civil 238 Protocolo 123.317/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das
239 atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital
240 contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas
241 deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias
242 em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural
243 eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho
244 para inserção no site do Crea-ES. Registra-se que o documento de desincompatibilização original foi
245 protocolado em separado do requerimento, porém dentro do prazo, estando a. cópia dentro do envelope
246 lacrado. Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES,
247 reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no
248 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura para
249 concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017,
250 publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo
251 123.318/2017 - Lucia Helena Vilarinho Ramos, Eng. Civil; em análise dos documentos, verificou-se
252 que o requerimento foi assinado pela candidata e protocolado dentro do prazo e horário do referido
253 edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento
254 Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as certidões cíveis e
255 criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou recuperação judicial de
256 empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal com prazo não superior
257 a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que concorrerá a requerente, e
258 demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; foram apresentados os documentos
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259 opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal de Contas da União na
260 internet, verificou que a candidata não está incluída na lista de inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as
261 formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017
262 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura da candidata Lúcia Helena
263 Vilarinho Ramos, Eng. Civil - Protocolo 123. 318/2017 para concorrer ao cargo de Presidente do Crea264 ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento Eleitoral para
265 Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão, referente ao
266 registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se
267 prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação
268 do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela Assessoria de
269 Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES. Eng. Civil e Seg. Trab. Radegaz Nasser
270 Junior. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de
271 acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar
272 os Requerimentos de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES,
273 previsto no edital de convocação Eleitoral no 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a
274 abertura do envelope lacrado referente ao Protocolo 123.194/2017 - Radegaz Nasser Junior, Eng.
275 Civil; em análise dos documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e
276 protocolado dentro do prazo e horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II
277 da Resolução no 1.021/2007 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem
278 como foram juntadas as certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada
279 situação de falência ou recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e
280 criminais da justiça federal com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na
281 comarca do domicílio em que concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos
282 do artigo 44; apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao
283 sitio do Tribunal de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de
284 inadimplentes do TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados
285 no Regulamento Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
286 candidatura da candidata Radegaz Nasser Junior, Eng. Civil - Protocolo 123.194/2017 para concorrer
287 ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24
288 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta
289 Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente
290 do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
291 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
292 divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES,
293 ressaltando que a desincompatibilização foi encaminhada ao Vice Presidente do IBAPE/Nac., Eng. Civil
294 Wilson Lang. Eng. Civil Sérgio Augusto de Magalhães e Souza. A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL 295 CER-ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas competências previstas na
296 Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar os Requerimentos de Registro de Candidatura
297 para concorrer ao cargo de Presidente do CREA-ES, previsto no edital de convocação Eleitoral no
298 001/2017, publicado no DOU em 10/07/2017, procedeu a abertura do envelope lacrado referente ao
299 Protocolo 123.489/2017 - Sérgio Augusto de Magalhães e Souza, Eng. Civil; em análise dos
300 documentos, verificou-se que o requerimento foi assinado pelo candidato e protocolado dentro do prazo e
301 horário do referido edital, ou seja, tempestivamente (artigo 45 do Anexo II da Resolução no 1.021/2007
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302 - Regulamento Eleitoral). Os documentos juntados foram rubricados, bem como foram juntadas as
303 certidões cíveis e criminais, e certidão que ateste que não teve decretada situação de falência ou
304 recuperação judicial de empresa de que tenha sido sócio, as certidões cíveis e criminais da justiça federal
305 com prazo não superior a noventa dias da data da emissão expedidas na comarca do domicílio em que
306 concorrerá o requerente, e demais documentos em atendimento aos incisos do artigo 44; não foram
307 apresentados os documentos opcionais do artigo 46 da citada Resolução. Em consulta ao sitio do Tribunal
308 de Contas da União na internet, verificou que o candidato não está incluído na lista de inadimplentes do
309 TCU/TCE. Cumpridas as formalidades legais e apresentados os documentos elencados no Regulamento
310 Eleitoral e Edital 001/2017 do Confea, impõe-se o deferimento do pedido de registro de candidatura do
311 candidato Sérgio Augusto de Magalhães e Souza, Eng. Civil - Protocolo 123.486/2017 para concorrer
312 ao cargo de Presidente do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24
313 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta
314 Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferida relativo à Eleição para Presidente
315 do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n.
316 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar
317 divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES. Item 4.
318 ABERTURA E CONFERENCIA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DE REOUERIMENTO Dt
319 REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIRETOR GERAL. DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS
320 PROFISSIONAIS DO CREA. Retirado de pauta ficando a ser apreciado no dia seguinte. Item S.
321 ABERTURA E CONFERENCIA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO DE
322 REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS
323 PROFISSIONAIS DO CREA. Retirado de pauta ficando a ser apreciado no dia seguinte. Item 6.
324 APRECIACÃO DOS PROTOCOLOS 125.380 e 125.383/2017. (SOLICITACÃO DE IMPUGNACÓES).
325 O Sr. Coordenador apresenta o conteúdo físico dos referidos protocolos, registrando a impossibilidade
326 de verificação do conteúdo de pendrive anexado ao protocolo 125.383/2017 - Solicitação de
327 Impugnação, uma vez que, a mídia não possui conteúdo conforme alegado na peça protocolada. Ressalta
328 ainda, que segundo o impugnante o material também foi protocolizado no Ministério Público Federal 329 MFP, destacando que a CER/ES irá se manifestar no que for de sua competência, ficando a cargo de
330 outros Órgãos Federais as questões a eles pertinentes. Após apresentação dos fatos o Sr. Coordenador
331 abre o debate acerca do tema, e neste sentido, o cons. Jaime Oliveira Veiga ressalta que, todos os
332 indivíduos são livres para participação em qualquer grupo social , porém considera intrigante o número
333 considerável de colaboradores do Conselho no tipo de evento apresentado. O cons. José Roberto Silva
334 Hernandes argumenta que, por se tratar de evento realizado fora do horário de expediente não há
335 impedimento para participação, tanto dos funcionários como dos conselheiros do Crea/ES. Neste ínterim,
336 o Sr. Coordenador ressalta a prudência dos membros desta comissão ao participa de eventos desta
337 categoria. Dando seqüência, no que se refere ao protocolo 125.380/2017, registra-se o que segue: A
338 COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER/ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
339 competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar a solicitação de
340 registro de impugnação protocolado pelo Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, sob o n. 125.380/2017,
341 face dos seguintes candidatos: Impugnante: Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA - Impugnados: Eng.
342 Mecânico SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO; Eng. Civil RADEGAZ NASSER JUNIOR; Eng. Agrônomo
343 GERALDO ANTONIO FEREGUETTI; Eng. Mecânico e Civil GERALDO ROSSONI SISQUINI; Eng. Civil LUCIA
344 HELENA VILARINHO RAMOS, Téc. em Eletrônica EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA, alegando em
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345 síntese, que os mesmos não apresentaram o comprovante de desincompatibilização nos termos do Edital
346 001/2017 do Confea. Sendo aberto o prazo para os candidatos impugnados, os mesmos apresentaram
347 contra razões tempestivamente, a saber: 1) Protocolo n. 125.858/2017 - SEBASTIÃO DA SILVEIRA
348 CARLOS NETO, em suas contra razões alegou em síntese que atendeu as exigências do artigo 44 da
349 Resolução n. 1.021/2007 e do Edital 001/2017. Assim, requer a improcedência da impugnação. A CER/ES
350 ao apreciar as razões da impugnação julgou improcedente em face do candidato impugnado SEBASTIÃO
351 DA SILVEIRA CARLOS NETO, tendo em vista que, o referido candidato apresentou a documentação de
352 desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da resolução n. 1.021 e do Edital 001/2017,
353 mantendo o deferimento da referida candidatura. 2) Protocolo n. 125.539/2017 RADEGAZ NASSER
354 JUNIOR, o impugnado alegou em síntese que o IBAPE Nacional não tem vinculo formal com o Sistema
355 Confea/Crea/Mutua, mas que não obstante a esta condição solicitou o afastamento na qualidade de
356 Diretor de Relacionamentos Institucional da Entidade de Classe, conforme documentação juntada ao seu
357 registro de candidatura. A CER/ES ao apreciar as razões de impugnação DECIDE julgar improcedente em
358 face ao candidato FtADEGAZ NASSER JUNIOR, tendo em vista que o referido candidato apresentou a
359 referida documentação de desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da Resolução 1.021 e
360 do Edital 001/2017, mantendo o deferimento da referida candidatura. 3) Protocolo 125.842/2017
361 GERALDO ANTONIO FEREGUETTI , em suas contrarrazões o impugnado alegou que requereu licença a
362 toda e qualquer função/representação conforme comprovação nos autos. Aduz ainda, que o pedido
363 mencionado inclui a desincompatibilização junto ao CONREMA III, uma que tal providência compete ao
364 Presidente do Crea. Dessa forma, ao apreciar as razões da peça impugnatória e considerando que
365 referido candidato apresentou a referida documentação de desincompatibilização nos termos do artigo 44
366 inciso V da Resolução 1.021/2007 e do Edital 001/2017, julga improcedente a referida impugnação,
367 mantendo o deferimento da referida candidatura. 4) Protocolo n. 125.857 2017 - GERALDO ROSSONI
368 SISQUINI, alegando em síntese que atendeu as exigências do artigo 44 da Resolução n. 1.021/2007,
369 conforme prevê o edital 001/2017. Sendo assim, a CER/ES ao apreciar as razões da peça impugnatória e
370 considerando que o referido candidato apresentou a referida documentação de desincompatibilização nos
371 termos do artigo 44 inciso V da Resolução n. 1.021 e do Edital 001/2017, julga improcedente a
372 impugnação mantendo o deferimento da referida candidatura GERALDO ROSSONI SISQUINI. 5) Protocolo
373 n. 125.851/2017 LUCIA HELENA VILARINHO RAMOS, em suas contra-razões alega em síntese que seja
374 rejeitada a impugnação sob o fundamento de que a Lei Federal outorga ao Confea o poder de
375 regulamentar o processo eleitoral no qual não esta elencado o afastamento do cargo público exercido
376 pela impugnada, conforme email juntado pelo impugnante, aduz ainda que ao impugnação não atendeu
377 aos requisitos de admissibilidade previstos no Regulamento Eleitoral, tendo em vista que, não juntou
378 provas dos fatos alegados. Por fim requer que seja julgada improcedente a impugnação. Dessa forma, ao
379 apreciar as razões da peça impugnatória e considerando que a referida candidata apresentou a
380 documentação de desincompatibilização nos termos do artigo 44 inciso V da Resolução 1.021/2007 e do
381 Edital 001/2017, julga improcedente a referida impugnação, mantendo o deferimento da referida
382 candidatura. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 24 do Regulamento
383 Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões tomadas por esta Comissão,
384 referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferidas relativas à Eleição para Presidente do Crea385 ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52 da Resolução n. 1.021/07, bem
386 como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda solicitar divulgação pela
387 Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES. Quanto a impugnação do
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388 candidato Téc. em Eletrônica EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA ficou a mesma de ser analisada no
389 dia seguinte. No que se refere ao protocolo 125.383/2017, registra-se o que segue: A COMISSÃO
390 ELEITORAL REGIONAL-CER/ES, reunida nesta data, na sede do Crea-ES, de acordo com suas
391 competências previstas na Resolução no 1.021, de 22 de junho de 2007, para apreciar a solicitação de
392 registro de impugnação protocolado pelo Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, sob o n. 125.383/2017,
393 face dos seguintes candidatos: Eng. Agrônomo GERALDO ANTONIO FEREGUETTI; Eng. Civil SERGIO
394 AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA; Eng. Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO. Verifica-se
395 que o Impugnante Tec. Mec. EDINALDO PINHEIRO ROCHA, em sua peça impugnatória alega em síntese,
396 que por meio de um grupo denominados "parceiros" administrado pelo Gerente administrativo Wallace
397 Ferreguetti e pelo Presidente do Crea-ES, os candidatos ora impugnados participaram de reunião junto
398 com funcionários do Crea-ES e demais apoiadores, no dia 26/08/2016, no Colégio São Gonçalo,
399 localizado em Bento Ferreira, o que no seu entender caracteriza: 1) Campanha política fora do prazo
400 regulamentar; 2) Campanha Eleitoral antecipada; 3) Uso da máquina administrativa; 4) Pesquisa
401 Eleitoral antecipada; 5) indução dos funcionários ao constrangimento; 6) Improbidade Administrativa; 7)
402 Uso de funcionários para a campanha política. Por tais condutas, requer, por fim, o cancelamento de
403 registro de candidatura dos citados candidatos a presidência do Crea-ES. E que enviou cópia desta
404 impugnação ao MPF. Em suas defesas os impugnados fizeram as seguintes alegações: 1 - Por meio do
405 Protocolo n. 12.5843/2017 - GERALDO ANTONIO FEREGUETTI, apresentou contrarrazões à
406 impugnação, alegando, em síntese, que não ocorreu a referida reunião e que não há prova nos autos
407 para subsidiar tais alegações. Aduz ainda, que não recebeu cópia do pendrive, e que foi informado que o
408 referido dispositivo não continha conteúdo, além de possuir falha técnica sendo impossível visualizar
409 seu conteúdo. Logo, não há prova da existência do citado grupo de Whatsapp, campanha política fora
410 do prazo, nem das demais alegações na referida impugnação. Por fim, requer a improcedência da
411 Impugnação. 2 - Protocolo n. 1258446/ 2017 Eng. Civil SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA,
412 aduz em suas contrarrazões que o calendário eleitoral estabelece o prazo da campanha e que deve ser
413 reconhecida a inexistência de prova, porque o pendrive apresentado além de possuir falha técnica é
414 impossível visualizar seu conteúdo. Logo, não há prova da existência do citado grupo de Whatsapp,
415 campanha política fora do prazo, nem das demais alegações na referida impugnação. Por fim, requer a
416 improcedência da Impugnação. 3 - Protocolo n. 125853/2017 Eng. Civil ARNALDO ANTONINO
417 FREITAS MAURO em suas contrarrazões alega em síntese, que não há prova nos autos do fato
418 alegado, sendo imprestáveis as provas apresentadas, posto que mensagens de email não servem como
419 prova que garanta sua validade, que a lista de endereços apresentada como prova não significa que esta
420 pessoa tenha cometido irregularidade, uma vez que seu nome pode ter sido inserido sem seu
421 conhecimento, que o pendrive apresentado contendo as provas alegas e na verdade um mero leitor de
422 cartão de memória e que não possui qualquer conteúdo, pois não possui nenhuma memória de 4,
423 armazenamento de informações; por fim requer que a impugnação seja julgada improcedente. A
424 CER/ES ao apreciar os elementos que compõem os autos verificou que o impugnante não apresentou
425 provas inequívocas da pratica das condutas alegadas, limitando o acervo probatório a uma relação de
426 alguns documentos com nomes e cópia de mensagens, pendrive (cartão de memória) sem conteúdo,
427 conforme atestado pela CER/ES ao receber as impugnações, os quais não foram suficientes para
428 convencimento da CER/ES. Dessa forma, a CER/ES julga improcedente a impugnação em face dos
429 candidatos: Eng. Agrônomo GERALDO ANTONIO FERREGUETTI, Eng. Civil SERGIO AUGUSTO DE
430 MAGALHAES E SOUZA e Eng. Civil ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO, tendo em vista que não
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431 restou provado a pratica de: 1) Campanha política fora do prazo regulamentar; 2) Campanha Eleitoral
432 antecipada; 3) Uso da máquina administrativa; 4) Pesquisa Eleitoral antecipada; 5) indução dos
433 funcionários ao constrangimento; 6) Improbidade Administrativa; 7) Uso de funcionários para a
434 campanha política. Por tais condutas, requer, por fim, o cancelamento de registro de candidatura dos
435 citados candidatos a presidência do Crea-ES. A CER-ES usando das atribuições que lhe são conferidas
436 no art. 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição, publicará edital contendo o extrato das decisões
437 tomadas por esta Comissão, referente ao registro de candidaturas deferidas e indeferidas relativo à
438 Eleição para Presidente do Crea-ES, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias em razão do previsto no artigo 52
439 da Resolução n. 1.021/07, bem como afixação do mesmo no mural eleitoral da Sede, Inspetorias e ainda
440 solicitar divulgação pela Assessoria de Comunicação deste Conselho para inserção no site do Crea-ES.
441 Vale ressaltar neste momento que nas suas alegações o candidato Geraldo Antonio Fereguetti disse não
442 ter recebido o pendrive, fato este esclarecido uma vez que, o mesmo não poderia ser entregue em
443 definitivo por se tratar de anexo ao Prot. 125.383, entretanto registra-se que o mesmo teve acesso a
444 mídia e verificou a não existência de conteúdo no mesmo. Item 7. APRECIACÃO DOS RECURSOS
445 (CONTRA-RAZÕES) AS IMPUGNACÕES APRESENTADAS, Foram apreciadas no item 6. Item 8.
446 COMUNICADOS (Manifestações dos Senhores Conselheiros). O cons. Marconi Pereira Fardin
447 sugere que a CER/ES elabore um comunicado de alerta aos funcionários e conselheiros do Conselho
448 acerca da participação em Campanha Eleitoral. O Sr. Coordenador reitera o compromisso dos membros
449 da CEFVES, como também dos funcionários do Crea/ES, no que se refere a lisura do processo eleitoral
450 vigente, ressaltando que, devem observar as regras e as restrições relativas à participação em eventos
451 ligados à Campanha Eleitoral Registra-se neste momento a abertura do Protocolo n. 125.728/2017 de
452 01/09/2017, apenas para verificação de existência de midia, tendo em vista que o referido protocolo foi
453 realizado intempestivamente, portanto, não foi apreciado pela comissão. ENCERRAMENTO. Por fim,
454 agradecendo a presença dos presentes o Senhor Coordenador Eng. Eletricista João Bosco Anicio,
455 declara encerrados os trabalhos, e, solicita a mim, Rosilene Cardozo Ferrari, que lavre a presente Ata,
456 que após lida e achada conforme vai assinada pelo Sr. Coordenador, e demais presentes.
Vitória, 04 de setembro de 2017.

Eng. Eletricista João Bosco An'cio
(Coordenador da CER/E

Eng. Civil Jorg

ues

Eng. Agrônomo José Roberto Silva Hernandes
(Membro Titular)
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Eng. Eletricista Marconi Pereira Fardin
(Membro Titular)
Eng. Civil Patricia runow
z Ribeiro Barbosa
(Membro Titular)

Eng. Civil Jaime Oliveira Veiga
(MembroSuplente)
Eng. Químico B9ô Coutinho Schmidth
(Merftffro Suplente)
l31-E nO COvixv10

Scht"x(h.

Eng. Mecânico e Seg. Trab. Sérgio da Silva Julio
(Membro Suplente)
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