
nota de 
esclarecimento
Caros colegas,
 
Tenho por necessário neste momento prestar esclarecimentos a todos sobre as inter-
corrências que resultaram na decisão da CER de indeferir o meu pedido de registro 
como candidata à Presidência do CREA-RS.
 
Foram duas impugnações, às quais apresentei defesa demonstrando que:
 
a) Atendo a todos os requisitos e toda a documentação obrigatória que consta no Art. 
29 da Resol. Confea Nº 1.114/2019, todas as 07 certidões juntadas positivas com efeito de 
positivas;
 
b) Não incido em nenhuma das 18 situações de inelegibilidade do Art.27 desta mesma 
Resolução citada acima;
 
c)As impugnações alegaram que não atendia o disposto no Art. 26, alínea e) ter vínculo 
associativo de três anos, no mínimo, contados da convocação da eleição, com entida-
des de classes registradas e homologadas no Sistema Confea/Crea, localizadas na uni-
dade federativa do seu domicílio eleitoral, para os cargos de Presidente dos Creas e do 
Confea e Conselheiro Federal representante dos grupos profissionais"
 
d) Defesas: foi juntada certidão da entidade que participo há quase duas décadas aqui 
na cidade que resido, a SEASE (Soc. de Eng. e Arq. de Esteio e Sapucaia do Sul), descre-
vendo das diversas atividades de representações que exerci ao longo desse tempo. A 
SEASE, assim como diversas entidades de classe, é registrada no Crea-RS, mas não teve 
entre seus objetivos principais ter representante no Plenário do Conselho, motivo pelo 
qual não encaminhou sua inscrição para homologação. Isso, no entanto, nunca foi 
motivo para impedir suas atividades ao longo desses 33 anos de fundação que comple-
tará neste ano. A exigência de que a entidade deva ser, além de registrada, também 
homologada, é no mínimo exagero para esse pleito! Assim como se fosse criado o crité-
rio de exigir do candidato a presidência de Crea ser, ou ter sido, inspetor! Tal condicio-
nante não consta na Lei nº 5.194/66 e, nem tampouco, na Lei nº 8.195/91; Já há jurispru-
dência entendendo ilegal essa exigência (Processo Nº 1000464-36.2020.4.01.4302 – TO), 
com liminar para assegurar o direito à candidatura;
 
d) Nesse ano estarei completando 03 anos de associativismo junto ao Senge-RS e 01 
ano junto a SERGS, ambas com objetivos associativistas bem distintos! Por problemas 
de saúde na família busquei por Plano de Saúde da Unimed e, óbvio, quem oferecia 
mais barato e na ocasião foi o Senge! Findando meu mandato na coordenadoria das 
inspetorias busquei ampliar meus conhecimentos e me associei à SERGS cumprindo 
TODOS os requisitos para assumir a suplência na Câmara Especializada da Eg. Civil do 
nosso Conselho (atualmente desincompatibilizada).
 
Pessoal, não vamos nos abater! Lamento que temos que perder tempo com defesas e 
mais defesas, quem me conhece sabe que repudio esse caminho, pois expomos não só 
a nós mesmos, mas ao Conselho que todos congregamos. Se dependesse de mim pode-
ríamos usar esse tempo debatendo, construindo um projeto de Crea-RS que todos que-
remos, ou melhor, merecemos!
 
Não vou esmorecer! Continuarei agindo com respeito a todos, pois muitos de nós já 
passou por coisa pior! Vamos juntos superar mais esse desafio, precisamos por em prá-
tica o Crea que realmente queremos. 


