
À Comissão Eleitoral – Eleições 2020-2022 

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul 

 

Eldorado do Sul, 20 de fevereiro de 2020 

 

Assunto: Publicação no site 

 

Considerando as regras do Processo Eleitoral oficializado pelo Ofício nº 245/2019, 

principalmente o item 2.3 que trata da divulgação de informações no site institucional: 

 

“Caso ocorram materiais preparados pelos candidatos e chapas para divulgação no site 

deverão ser previamente avaliados pela Comissão Eleitoral, que poderá recomendar alterações 

caso considere o conteúdo indevido dentro da ética eleitoral.” [grifo nosso] 

 

Não havendo outros impedimentos para a promoção da divulgação, encaminhamos 

em anexo um documento, contendo as qualificações e as propostas da equipe candidata para 

a gestão 2020-2022, para avaliação desta Comissão e seqüencialmente, divulgação no site 

institucional. 

 

Dessa forma, pede-se deferimento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cristol de Paiva Gouvêa 

Candidato à Vice-presidente do Conselho Administrativo 2020-2022 

 



Presidente - Márcio Coruja
Técnico em Segurança do Trabalho;
Ingresso no CBV-ES em 2015;
2º Tesoureiro do Conselho Administrativo da

Gestão 2016-2018 do CBV-ES;
Atual Diretor Operacional do CBV-ES;
Coordena as atividades da Seção de Instrução e

Ensino;
Representante do CBV-ES no Comitê Técnico

junto à Voluntersul;
Coordena o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) para

colaborações e aquisições de materiais e
equipamentos operacionais junto a outras
entidades públicas e privadas;

Vice-presidente - Cristol Gouvêa
Formação acadêmica em Física;
Ingresso no CBV-ES em 2017;
Coresponsável pela Seção de Instrução e Ensino em

2018;
Organiza e articula junto à Secretaria de Assistência

Social do Estado do RS a inclusão do CBV-ES no
Programa Nota Fiscal Gaúcha para prover recurso e
o reconhecimento como Entidade de Utilidade
Pública Estadual;

Desenvolveu junto ao Comando Operacional os
regramentos para os projetos K9 – Canil e o curso
de formação de Bombeiro Civil do CBV-ES
(programas que não foram implementados pela
falta de recursos humanos e financeiros);

1º Tesoureiro
Rosalia de Castro

Formação acadêmica em
Física;

Técnica em Contabilidade;
Ingresso no CBV-ES em 2018;
Coresponsável da Seção de

Instrução e Ensino;
Auxilia Comando Operacional

na organização e reposição de
materiais;

2º Tesoureiro
Maicon Peralta

Formação em Bombeiro Civil;
Atua na área de logística e

administração empresarial;
Ingresso no CBV-ES em 2018;
Auxilia a Seção de Instrução e

Ensino na execução de
treinamentos internos e
externos;

Secretário
Fernando Pavan

Formação em Bombeiro Civil;
Atua na área de supervisão da

construção civil;
Ingresso no CBV-ES em 2019;
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• Criar documentações pertinentes à gestão econômica e administrativa
do CBV-ES, mantendo as atribuições e atividades operacionais atuais.

• Estabilizar os dados orçamentários e financeiros, organização de material
para então projetar custo de investimentos em longo prazo.

OBJETIVOS
GERAIS

Objetivos Específicos para a Presidência:

• Manter o diálogo e a harmonia entre Prefeitura, CBMRS e Voluntersul, frente às Instruções
Técnicas emitida pelo CBMRS. Justificativa: Manutenção das ações e atendimentos realizadao pelo
CBV-ES, com respaldo técnico e jurídico.

• Atuar para o aumento de quantitativo e disponibilidade de BVs e BV-COVs na instituição.
Justificativa: Minimizar períodos de Fora de Atividade (FA) do CBV-ES.

• Estabelecer o uso exclusivo de viaturas para atividades operacionais e administrativa, sendo
proibido o uso para deslocamentos particulares. Justificativa: Fortalecer os princípios da
economicidade, razoabilidade e impessoalidade na utilização de materiais do CBV-ES.

• Adequação do quantitativo e do tipo de viaturas frente as nossas demandas. Justificativa:
Avaliação detalhada do uso, custos e despesas de manutenção das viaturas.



• Coibir e punir ações pejorativas e chingamentos, como os que aconteceram nos últimos tempos,
para não perpetuarem-se, principalmente daqueles que deveriam agir com moral e integridade.
Justificativa: Manutenção dos princípios éticos e morais taxados no Estatuto Social do CBV-ES;

Objetivos Específicos para a Tesouraria:

• Colocar em pleno uso a ferramenta de “Controle de Receita e Despesa” desenvolvida pelo atual
presidente Celso Chaves. Justificativa: Possibilitar maior controle sobre o fluxo de caixa, realizando
análise das despesas e receitas, para direcionar melhor nossos recursos;

• Documentar o procedimento que deve ser seguido para realização de compras, chamado de
“Requisição de Compra”, o qual deve ser preenchido pelo demandante da mesma e autorizado pela
tesouraria, para então a compra ser efetivada. Justificativa: Fundamentar a motivação de uma
compra e facilitar a análise do Conselho Fiscal, que além de fazer a análise quantitativa, também
poderá fazer uma análise qualitativa e de motivação da comprar, para constatar se as mesmas foram
feitas de forma apropriada para a demanda existente, na tentativa de minimizar custos
desnecessários ao CBV-ES.

Objetivos Específicos para a Secretaria:

• Documentar o procedimento que deve ser seguido para registro dos patrimônios do CBV-ES.
Desenvolver plataforma de controle de itens. Justificativa: Identificar materiais e bens do CBV-ES, por
nome, quantidade e status, de forma a não confundir com bens de terceiros. Este procedimento de
ver feito junto com o Comando Operacional.

• Identificar se todos os bens de terceiros estão devidamente direcionados ao CBV-ES, através de
Termos de Cedência ou documento equivalente. Justificativa: Dar um maior controle dos bens
patrimoniais e segurança jurídica ao CBV-ES e ao seus voluntários.

Objetivos Específicos para o Comando Operacional:

• Realizar contato e incentivar o retorno de voluntários que afastaram-se do CBV-ES em virtude
de desapontamentos operacionais e administrativos. Justificativa: Como forma de respeito a estes
voluntários e para fortalecer a corporação com ativismo e integridade.

• Revisar Regimento Interno e Manual de Ingresso. Justificativa: Redefinir critérios em virtude
das diversas alterações na estruturação do CBV-ES, incluindo o formato de ingresso e os cursos de
formações;

• Documentar o procedimento que deve ser seguido para as atividades da Comissão de Disciplina
e Justiça (BV2), incluindo irregularidades e suas penalidades. Justificativa: Dar maior publicidade e
imparcialidade aos atos;

• Submeter nossos materiais à testes de qualidade, por exemplo, testes hidrostáticos em
mangueiras e EPRs. Justificativa: Prover a segurança dos voluntários através de uso de equipamentos
íntegros e confiáveis.

Independente da chapa que você tem interesse que ganhe, venha e vote no dia  01/03/20.
Poucas são as oportunidades que as pessoas têm para mudar aquilo que acham errado ou 

injusto. Dessa forma, avalie bem e não desperdice essa oportunidade. Boa votação à todos.
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