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ELEIÇÕES DIA

INFORMATIVO



 segundo maior processo eleitoral do País, depois das eleições gerais, 

Oacontece no próximo dia 15 de dezembro.  Com a utilização da infraestrutura 

disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), profissionais da área 

tecnológica do Brasil poderão escolher um novo presidente para o Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (Confea). Em Sergipe, mais de 14 mil profissionais aptos a 

votar elegerão também o presidente do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Sergipe (Crea-SE);  o diretor-geral da Mútua/Caixa de Assistência dos 

Profissionais do Crea-SE e conselheiro federal. 

Os eleitos exercerão mandato durante o triênio 2018 a 2020. O voto não é obrigatório, 

mas a participação de todos é de fundamental importância, além de representar um ato 

de cidadania. Por isso, dia 15 de dezembro todos têm um compromisso com a 

democracia. Participe!

VOTAR É UM ATO 
DE CIDADANIA
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COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL

Eng. Civil José Carlos Tavares Gentil - Coordenador

Geólogo Gustavo Nunes de Araújo - Coordenador Adjunto

Eng. Mecânico Abimael Anibal Lucena Ferreira

Eng. Civil Júlio Cezar Silveira Prado



SOBRE AS 
ELEIÇÕES

s eleições acontecem no dia 15 de dezembro das 9 às 19 horas. A apuração dos votos será 

Ainiciada no mesmo dia e a previsão é que o resultado seja anunciado a partir das 20 horas.  

O profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe 

(CREA-SE)-SE teve opção de alterar, previamente, o seu local de votação, dentre as opções aprovadas 

pelo Plenário do Conselho. 

O prazo para a escolha terminou no último dia 15 de novembro (30 dias antes das eleições). Para votar, 

é necessário apresentar documento oficial com foto. 

Os eleitos terão seus nomes homologados no dia 20 de dezembro/2017 e seus mandatos terão 

duração de três anos 2018/2020.

A ordem de votação é a seguinte:

1º - Presidente do Confea

2º - Conselheiro Federal

3º - Presidente do Crea-SE

4º - Diretor Geral da Mútua

5º - Diretor Administrativo Mútua-SE
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LOCAIS DE VOTAÇÃO

CREA-SE
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

Centro Adm. Governador Augusto Franco - B. Capucho - Aracaju / SE

AEASE
Avenida Beira Mar, nº 2400 - B. 13 de Julho - Aracaju / SE
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CANDIDATOS A 
PRESIDÊNCIA 

DO CONFEA

JOBSON ANDRADE

4

JOEL KRÜGER

5

MURILO PINHEIRO

3

JOSÉ RIBEIRO

6

URUBATAN BARROS

7



CANDIDATO A CONSELHEIRO FEDERAL

João Bosco de A. Lima Filho 90
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Representar os profissionais do CREA – SE no Conselho Federal da Engenharia 

e Agronomia (CONFEA).;

Procurar manter a harmonia entre as modalidades profissionais;

Trabalhar pela atualização da 5194/1966, apoiando a proposta da representatividade 

por unidade federativa;

Lutar contra a proliferação de cursos que descaracterizam as engenharias;

Trabalhar pela aproximação legal do sistema CONFEA/CREA/MÚTUA junto 

ao Ministério da Educação;

Lutar pela democratização na escolha dos dirigentes da MÚTUA.;

Lutar pela distribuição dos recursos da MUTUA, destinados aos benefícios, na 

proporcionalidade do número de sócios contribuintes de cada regional;

Buscar o fortalecimento da Comissão de Ação Parlamentar do Sistema;

Acompanhar o andamento e agir junto aos Deputados e Senadores em defesa dos 

P. L'´s de interesse das engenharias;

Defender o fortalecimento das Câmaras Nacionais das Modalidades; 

Profissionais, e acompanhar suas demandas;

Agir sempre em defesa da sociedade no que se refere ao exercício ilegal da profissão 

e a ação dos maus profissionais;

Levar sempre em conta a valorização dos Profissionais das Engenharias.

Propostas do candidato



CANDIDATA A CONSELHEIRA FEDERAL

Solange Maria Souza da Silva9 7

Atuando, de modo eficiente e eficaz, na fiscalização e aperfeiçoamento do exercício 

das atividades profissionais; 

Buscando, junto ao Conselho, defender os direitos trabalhistas em razão da atual conjuntura do 

processo de reforma proposta pelo Governo Federal;

Propondo e defendendo medidas contra o desmonte dos quadros funcionais nas empresas;

Apoiando iniciativas que garantam ampliação das oportunidades de emprego e trabalho;

Propondo ações que promovam maior integração entre Técnicos e Engenheiros do Sistema 

CONFEA-CREA-MÚTUA, no que tange às suas atribuições e participações;

Integrando a Mulher nas decisões e deliberações do Sistema CONFEA-CREA-MÚTUA, uma vez 

que as mesmas possuem papel fundamental na construção de uma sociedade equilibrada e justa.

Zelando pela adequada aplicação das receitas, analisando os relatórios ano a ano 

e deliberando sobre o balanço e contas apresentadas;

Participando ativamente de todas as atividades demandadas no Plenário, posicionando-se, 

sugerindo e deliberando sobre os assuntos de competência do CONFEA, procurando 

ouvir e acatar contribuições das categorias;

Ampliando e valorizando, com ética e transparência, as discussões provenientes das Entidades de 

Classe e Câmaras Especializadas em nível nacional;

Propondo e deliberando sobre a criação de uma Agenda de trabalho com o objetivo de aproximar 

e integrar a os sistemas de formação e atividade profissional;

Valorizando os Técnicos, propondo a criação de Câmaras Especializadas e acento no plenário.

Propostas da candidata
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CANDIDATO A CONSELHEIRO FEDERAL

Naúm de Araújo 99
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Promover a valorização dos profissionais das entidades vinculadas ao Sistema 

CONFEA/CREA/MÚTUA, com intensificação do processo de capacitação, realização 

de eventos técnicos, científicos e socioculturais, através do Prodesu;

Propor e lutar para que o Confea interceda junto ao MEC, objetivando a não proliferação

de ‘’cursos’’ ligados ao Sistema sem a efetivas condições de ensino;

Propor junto ao Confea uma análise mais aprofundada com relação ao ‘’ensino à distância’’;

Estimular os governos estaduais e federal através do Confea a realização de concurso

público visando suprir os seus quadros técnicos;

Intensificar junto ao Congresso Nacional ações que fortaleçam as atividades da

engenharia e da agronomia;

Propor medidas de fortalecimento dos Creas com menor capacidade financeira;

Defender a representatividade de um conselheiro por estado, em todas as unidades

da federação;

Promover maior interação participativa do Conselheiro Federal com os assuntos

pertinentes às entidades ligadas ao Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA;

Apoiar e fortalecer junto ao Confea os trabalhos das Câmaras Nacional e Regional

das diversas especialidades da engenharia e agronomia;

Defender o salário mínimo profissional em conformidade com a Lei 4950A/66.

Propostas do candidato



CANDIDATO A PRESIDENTE DO CREA-SE

Arício Resende Silva100

Novos investimentos na área tecnológica;

Planejar estratégias de comunicação e marketing;

Estabelecer práticas de Governança Cooperativa e de Sustentabilidade;

Expandir os canais de atendimento ao profissional;

Fortalecer as entidades de classe;

Maior interação com as instituições de ensino;

Aumentar as ações efetivas em defesa do meio ambiente;

Expandir e consolidar os projetos em Defesa da Engenharia e da Agronomia Pública;

Ampliar e reestruturar o Programa Jovem Profissional;

Implementar ações de conduta institucional;

Propostas do candidato
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CANDIDATO A PRESIDENTE DO CREA-SE

Abraão Vieira dos Santos 1 1 1

Qualificação e valorização dos funcionários;

Melhores condições de trabalho a fiscalização, para um bom desempenho das suas

atividades;

Promover a simplificação dos processos de registro;

Criação de 1 (uma) inspetoria no interior;

Apoio as entidades de classe;

Buscar apoio dos parlamentares sergipanos, para aprovar os projetos de interesse

da engenharia;

Simplificar as ações gerenciais;

Estreitar as relações com o CONFEA e os demais CREAS;

Estabelecer metas ao longo da gestão;

Apresentar propostas nas reuniões do Colegiado, buscando a padronização dos processos;

Discutir as questões de sobreamento entre conselheiros;

Propor convênios de cooperação.

Propostas do candidato
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CANDIDATO A DIRETORIA ADM. DA MÚTUA-SE

João Pinto Fontes130

Defesa dos interesses dos profissionais do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA e ação

conjunta com os sindicatos e entidades de classe;

Postura ética, transparência e eficiência na gestão da Mútua;

Defesa do patrimônio da Mútua e do equilíbrio atuarial de seus benefícios;

Gestão administrativa participativa;

Atuação junto aos órgão públicos e entidades em geral visando aprimorar a legislação

e normas da Previdência Complementar, para contemplar os interesses dos Mutualistas,

inclusive nos projetos de revisão da legislação específica do setor no Congresso Nacional;

Divulgação permanente de informações sobre previdência complementar e novos

benefícios.

Propostas do candidato
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Somente terão direito a voto na eleição para diretor 
administrativo da Mútua-SE, os mutualistas



CANDIDATO A DIRETORIA GERAL DA MÚTUA

Carlos Antonio de Magalhães 1 2 3

Propostas do candidato
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Defesa dos interesses dos profissionais do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA e ação

conjunta com os sindicatos e entidades de classe;

Postura ética, transparência e eficiência na gestão da Mútua;

Defesa do patrimônio da Mútua e do equilíbrio atuarial de seus benefícios;

Gestão administrativa participativa;

Atuação junto aos órgão públicos e entidades em geral visando aprimorar a legislação

e normas da Previdência Complementar, para contemplar os interesses dos Mutualistas,

inclusive nos projetos de revisão da legislação específica do setor no Congresso Nacional;

Divulgação permanente de informações sobre previdência complementar e novos

benefícios.



CANDIDATO A DIRETORIA GERAL DA MÚTUA

Ronald Vieira Donald129

Desenvolver campanhas intensivas de filiação, visando aumentar o número de associados, 

buscando atingir, em média, aumento de 10% (dez por cento) a cada ano;

Apoiar intensamente os movimentos desenvolvidos pelas entidades profissionais, 

notadamente aquelas que mais contribuam para a efetiva participação dos seus 

integrantes junto à Mútua Sergipe;

Apoiar os movimentos estudantis, visando torná-los futuros associados;

Integrar as diretrizes do Coletivo de Mulheres de Sergipe a ações estruturantes da 

Mútua/SE, ampliando a participação feminina em 100% durante os três anos de mandato;  

Rever, juntamente com a Mútua Nacional, formas melhores de conceder benefícios aos 

interessados, viabilizando a liberação de recursos com base no número 

de associados e não nos valores arrecadados;

Desenvolver ações, com apoio da Mútua Nacional, que contribuam para viabilizar a redução 

da inadimplência de sócios com dificuldades em honrar seus compromissos com a Mútua;

Participar ativamente das ações que envolvam o Confea e o Crea;

Transformar a Mútua Sergipe em uma das Caixas mais atuantes do Brasil, com resultados 

benéficos aos seus associados e familiares, e ao Sistema Confea/Crea/Mútua.

Promover ações de valorização dos Servidores da Mútua, com cursos de capacitação, 

qualificação e reciclagem.

Propostas do candidato
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CONFEA

Renato Lisbôa de Oliveira

Assessor da Comissão Eleitoral Federal – CEF

SEPN 508, Bloco A – Ed. Confea – Engenheiro 

Francisco Saturnino de Brito Filho

CEP: 70740-541 – Brasília – DF

Telefone: (61) 2105-3889 / 99197-0496

E-mail: cef@confea.org.br

Site: www.confea.org.br

CREA-SE

Adriana Alves de Araújo

Assessora da Comissão Eleitoral Regional – CER

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.710 – Centro 

Adm. Gov. Augusto Franco

CEP: 49080-190 – Aracaju – SE

Telefone: (79) 3234-3014 / 99951-5072

E-mail: cer@crea-se.org.br 

Site: www.crea-se.org.br
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