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ATA DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS – CRT-01 

 

No dia Trinta de novembro de dois mil e dezoito, às 17h00mim, no endereço SCS Quadra 

02, Bloco D, 9º andar, Edifício Oscar Niemeyer, CEP: 70.316-900, Brasília-DF, sala reservada 

para a Comissão Eleitoral Regional – CER, reuniu-se a Comissão Eleitoral Regional – CRT-01, 

de acordo com o Anexo I, Resolução nº 31, do dia 25 de outubro de 2018, para deferir ou indeferir 

os registros das chapas registradas para concorrer a eleição da Diretoria Executiva do CRT-01. 

Presentes os Membros da Comissão Técnico em Edificações Fabrício Ferreira Costa – 

Coordenador, Técnico em Edificações Francisco das Chagas de Farias Mesquita - membro e 

Técnico em Telecomunicações Pedro Paulo Oliveira Silva - membro. A reunião foi aberta pelo 

Coordenador Eleitoral Regional, com a pauta do cumprimento do artigo 27 do Regulamento 

Eleitoral. Esta Comissão recebeu os registros das seguintes chapas: CHAPA-01 - LIBERDADE 

e TRABALHO, registrada no dia 14/11/2018 pelo site da CFT às 17h13min, com os Candidatos: 

a Presidente Luís Roberto Dias, Vice-Presidente - Marcelo Martins Guimarães e Silva, Diretor 

Administrativo - Celso Oliveira Lima Junior, Diretor Financeiro - Ronaldo Alves de Oliveira e 

Diretor de Fiscalização e Normas - Raimundo Waldeney Leite Lima; CHAPA-02 – OROMAI, 

registrado no dia 28/11/2018 pelo site da CFT às 02h43min, com os candidatos: Presidente 

Claudiane Santos da Costa, Vice-Presidente - João dos Santos Dias, Diretor Administrativo - 

Vicente de Arruda Ferreira, Diretor Financeiro - Ismart Cairo Cossio e  Diretor de Fiscalização e 

Normas - Helmut Martines da Silva; CHAPA-03 - NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS, 

registrado no dia 29/11/2018 pelo site da CFT às 15h03min, com os Candidatos: Presidente - 

João Paulo de Almeida Pontes, Vice-Presidente - Artur Castro do Nascimento, Diretor 

Administrativo - Rogério Ramos de Oliveira, Diretor Financeiro - Adilson Luiz Facco e Diretor de 

Fiscalização e Normas - Wagner Pedraça; CHAPA-04 – COMPROMISSO, registrado no dia 

30/11/2018 pelo site da CFT às 16h50min, com os Candidatos: Presidente - Jaério Aparecido de 

Andrade, Vice-Presidente - Elzo Silva Filho, Diretor Administrativo - Marcionil Franca Veloso, 

Diretor Financeiro - Ronaldo Ferreira dos Santos e Diretor de Fiscalização e Normas - Jose Carlos 

Marques Seixas. Após analise foram deferidas as Chapas, CHAPA-01 - LIBERDADE E 

TRABALHO e CHAPA-04 - COMPROMISSO, e indeferidas as chapas, CHAPA-02 – OROMAI 

e CHAPA-03 - NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS. A comissão eleitoral iniciou a análise 
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das chapas pela ordem que recebeu a documentação por e-mail, a CHAPA-01 - LIBERDADE e 

TRABALHO analisamos a documentação apresentada e tendo em vista que ela atende as 

condições normativos do Regulamento Eleitoral a comissão decidiu pelo referimento estando a 

CHAPA-01 apta ao pleito. Após a análise da CHAPA-02 - OROMAI, foi indeferida, a candidata a 

presidente da chapa CLAUDIANE SANTOS DA COSTA, não atende o artigo 22, Inciso II, 

primeira parte combinado com o Inciso V do mesmo artigo do Regulamento Eleitoral, por não ter 

o seu registro no CFT, não atende a condição de elegibilidade, ressaltamos “o profissional como 

Técnico Industrial, desde 27 de março de 2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu 

registro cadastrado no conjunto CFT/CRT para requerer a condição de candidata ao cargo 

pleiteado. Observamos ainda que as condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do 

Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-

se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este 

ano, dado a migração entre os órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. O fato 

da profissional possui titula de engenheira e não está registrado no Conselho Federal de Técnicos 

Industriais – CFT, mas apenas no sistema CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, 

visto que sem registro no órgão de classe no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível. 

Analise da CHAPA-03 - NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS, foi indeferida pelos motivos, 

verificou-se  que o candidato a Presidência JOÃO PAULO DE ALMEIDA PONTES é 

funcionário/responsável técnico da Empresa Brasileiro de Infraestrutura Aeroportuária - 

INFRAERO, conforme Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física emitida do CREA, o 

Coordenador da Comissão Eleitoral na data do dia 30 de novembro de 2018, às 20h36mim, 

entrou em contato com o candidato, pelo celular (69) 99316-1432, conforme indicado na Ficha 

de Qualificação do Candidato, realizando a pergunta: “você continua trabalhando na Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO? A resposta foi que “SIM”, ressalta-se 

com os demais membros da Comissão Eleitoral presente no momento da ligação, sendo assim o 

artigo 24 do Regulamento Eleitoral, Anexo I da Resolução n° 31, de 25 de outubro de 2018, prever 

no inciso VI, o formulário de registro de candidatura dos membros que irão compor a chapa, 

obrigatoriamente deverão ser apresentados com os documentos exigidos sendo uns deles a 

prova de desincompatibilidade/licença, do cargo, emprego ou atividade remunerada no 
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CONFEA/CREA’s, Mútua, CAU/BR, CFT, Administração Pública , Direta e Indireta e Fundacional 

até o prazo de inscrição da chapa, onde o candidato é funcionário da INFRAERO, sendo empresa 

pública federal, de administração indireta no qual não foi apresentado nenhum tipo de declaração 

de licença ou prova da desincompatiblizaçãoi/licença do cargo, outro fator verificado na CHAPA-

03 - NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS, foi que o Diretor Financeiro Sr. ADILSON LUIZ 

FACCO, não possui registro no CFT, desta forma não atende artigo 22, inciso II, primeira parte 

combinado com o Inciso V do mesmo artigo, não atendendo a condição de elegibilidade, o 

profissional como Técnico Industrial, desde 27 de março de 2018, nos termos da lei 13.639/2018, 

deve ser no conjunto CFT/CRT e não no sistema CONFEA/CREA. Observamos ainda que as 

condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser 

profissional registrado como técnico industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e 

devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os 

órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. O fato da profissional não está 

registrado no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, mas apenas no sistema 

CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, visto que sem registro no órgão de classe 

no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível, além disso, foi constatado que o Diretor 

Financeiro ADILSON LUIZ FACCO é funcionário/responsável técnico da Empresa Brasileiro de 

Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, conforme Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Física emitida do CREA, sendo assim o artigo 24 do Regulamento Eleitoral, Anexo I da Resolução 

n° 31, de 25 de outubro de 2018, prever no inciso VI, o formulário de registro de candidatura dos 

membros que irão compor a chapa, obrigatoriamente deverão ser apresentados com os 

documentos exigidos sendo uns deles a prova de desincompatibilidade/licença, do cargo, 

emprego ou atividade remunerada no CONFEA/CREA’s, Mútua, CAU/BR, CFT, Administração 

Pública , Direta e Indireta e Fundacional até o prazo de inscrição da chapa, onde o candidato é 

funcionário da INFRAERO, sendo empresa pública federal, de administração indireta no qual não 

foi apresentado nenhum tipo de declaração de licença ou prova da desincompatiblizaçãoi/licença 

do cargo. A comissão eleitoral iniciou a análise da CHAPA-04 – COMPROMISSO, analisamos a 

documentação apresentada e tendo em vista que ela atende a normativos eleitoral a comissão 

decidiu pelo referimento estando a CHAPA-04 apta ao pleito. A comissão concluiu os trabalhos 



  
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS – CFT 

COORDENAÇÃO ELEITORAL NACIONAL - CEN 
SCS Quadra 02 Bl. D, 9º andar Ed. Oscar Niemeyer – CEP 70316-900 – Brasília-DF. 

Telefone: 3964-3731 e-mail: cen@cft.org.br  
 

 
 

as 22h00mim e decidiu que por haver dúvidas sobre a CHAPA-03 irá apurar as condições de 

empregabilidade dos demais membros no dia 3 de dezembro de 2018. As CHAPAS 01 e 04 se 

encontram aptas ao pleito e decidimos pelo – DEFERIMENTO, a CHAPAS 02 estar INDEFERIDA 

e a CHAPA 03 aguarda apuração complementar dos fatos. Para constar, eu Fabrício Ferreira 

Costa, lavrei o presente ATA as 22h00mim, que, depois de lida e aprovada, será assinada por 

mim, e pelos demais membros da CER, para que produzam os efeitos legais, trinta de novembro 

de dois mil e dezoito. 

 

 

Fabrício Ferreira Costa 
Coordenador CER-DF 

 
 
 
 


