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VOCÊ VOTOU E ESCOLHEU! 

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

AO PREENCHER A ART OU A RRT COLOQUE O Nº 28 

DA SEAERJ 

COLEGA NÃO SE ESQUEÇA! 

INDIQUE NOVOS SÓCIOS! 

ART  &  RRT 

EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO   

NILO OVÍDIO  É ELEITO PRESIDENTE DA SEAERJ 

Chapa CONSOLIDAÇÃO vence com 68,90 % dos votos 

 A Chapa 2 - Consolidação encabeçada por Nilo Ovídio (presidente) e Mozart Rangel 

(vice-presidente), saiu vencedora para conduzir a SEAERJ pelos próximos dois anos.  

 Na eleição desta quarta-feira (10/06), foram computados 418 votos válidos, dos quais 

288 na Chapa 2 e 130 na Chapa 1. 

 - Temos que enaltecer o sistema eleitoral da SEAERJ, que foi por voto eletrônico com 

impressão do voto.  Se desejamos assim em nosso país, temos que dar o exemplo em nossa 

casa. Fico muito feliz com a vitória do Nilo e do Mozart, que são companheiros que estão 

comigo desde o primeiro momento da minha gestão, o que vem coroar o trabalho de nosso 

grupo. Agora é hora de avançar e continuar a luta pela conquista de melhores salários para 

nossa categoria. — falou Joelson Zuchen, atual presidente, logo após a divulgação do resul-

tado. 

 Entre as principais propostas da chapa vencedora estão: Valorização, qualificação e re-

conhecimento; conclusão da campanha salarial do Município; retomada da campanha do 

Estado; revigoramento do IEEA; luta pela aprovação do PLC 013/13 (Carreira de Estado); 

investir na qualificação dos sócios com cursos técnicos, seminários e palestras por meio de 

convênios com universidades e centros de pesquisa. A nova gestão vai intensificar a promo-

ção de eventos sociais, culturais e esportivos; prosseguir com o programa de modernização 

das instalações da SEAERJ, e implantar assessorias para assuntos legislativos e de previ-

dência pública. 

 - A eleição foi maravilhosa. Queria agradecer a participação de todos, o que foi muito 

importante para o sistema democrático que vivemos. Hoje foi um dia de festa. A SEAERJ 

está em um novo patamar e, daqui para frente vamos crescer ainda mais.  Vamos buscar o 

envolvimento com a sociedade em geral, associações de classe, associações de moradores, 

universidades e, com isso, pretendemos mostrar o real valor dos profissionais da engenha-

ria, arquitetura, geologia, agronomia, geografia, cartografia, que atuam no serviço público. 

Entendo que, assim, vamos ser mais valorizados. Vamos brigar pela qualificação dos profis-

sionais, buscando manter atualizados os mais jovens e requalificar os mais antigos, equali-

zando toda a categoria —afirmou Nilo Ovídio, o presidente eleito. 

 Foram eleitos 31 conselheiros: Alberto Caruso —205 votos, Monica Tovar —189 vo-

tos, Fatima –188, Alberto Balassiano — 185 votos; Quintino — 181 votos; Ibá dos Santos 

— 173 votos; Ana Caruso — 172 votos; Isabel Tostes — 170 votos; Chiara—163 votos; 

Carlos Eugenio Del Castilho—159 votos; Margarita Abdalla—150 votos; Celso Luiz Ger-

bassi—148 votos; Armando Abreu — 140 votos; André Granatto—139 votos; Rosa Augus-

ta—138 votos; Marcio Paes Leme — 137 votos; Ester Genuncio — 135 votos; Paulo Ger-

bassi — 130 votos; Alberto Lemos — 129 votos; Marcio Mendonça — 128 votos; Delma 

Catalano — 127 votos; Eliane Werneck — 127 votos; Francisco Filardi — 126 votos; Ro-

gério Freitas — 125 votos; Paulo Roberto Martins — 124 votos; Paes Leme — 120 votos; 

Ijapoan Monteiro Pereira — 120 votos; Henrique Frickmann — 120 votos; Antonina Lou-

renço — 113 votos; Vilma Teresinha — 109 votos e Dulce Mendonça — 108 votos.   

CENTRO CULTURAL TAMBÉM TERÁ NOVA GESTÃO 

 Na eleição desta quarta-feira foram confirmados os nomes da chapa única para a ges-

tão do Centro Cultural da SEAERJ, que será conduzido por José Arakaki e Armando Abreu. 

“Nós daremos continuidade ao trabalho que vem sendo de-

senvolvido como a catalogação de todo o acervo do nosso 

Centro, investindo, também, na melhoria de suas instalações 

físicas. Este espaço é fundamental para a preservação da me-

mória das obras públicas, ou seja, da história profissional de 

muitos de nós”, afirmou José Arakaki. 

 Os novos membros eleitos para os conselhos Consulti-

vo e Fiscal do Centro Cultural da SEAERJ são: Conselho 

Consultivo: Affonso Canedo, Ary Jayme Ferreira, Eduardo Jordão, Felipe Pupe, Haroldo 

Mattos de Lemos, Julio Maione, Mario Ferrer, Eduardo Mesquita, Paulo Roberto M. de 

Souza e Samuel Sztyglic. Conselho Fiscal: Fernando Pache, Francisco Moraes e Paulo Ter-

ra. 


