
Candidato à Diretoria Administrativa da Mútua-PE 

Conforme podemos conferir pelas publicações anteriores de nossos candidatos Waldir 

Costa e Roberta Meneses, um dos grupos opositores, como de costume há anos, tenta 

mais uma vez ganhar uma eleição na base do tapetão, com tentativas de impugnação, 

utilizando-se de má-fé para serem candidatos únicos, agindo contrariamente ao que pre-

ga sua chapa desde o início das eleições, de representarem um Crea para todos. 
 

Na realidade, vêm trabalhando por trás, agindo de inteira má-fé, para “ganhar” essa elei-

ção sem fazer força alguma, apenas no TAPETÃO, utilizando-se de uma ferramenta que 

deveria ser usada em casos factíveis, tentando impugnar seus concorrentes através de 

factoides que eles próprios se enquadravam.  

O candidato opositor tentou impugnar seu 

adversário Waldir Costa, também candida-

to à presidência do Crea-PE, mas, além da 

manutenção de sua candidatura, a Comis-

são Eleitoral Federal deu uma reconhecida 

e devida ADVERTÊNCIA ao candidato 

impugnador, por suas reiteradas tentativas 

antiéticas e antidemocráticas, caracterizan-

do afronta aos deveres do administrado 

perante a Administração, em especial os 

de "proceder com lealdade, urbanidade 

e boa-fé" e "não agir de modo temerá-

rio", segundo palavras transcritas das con-

siderações constantes da Deliberação CEF 

n° 61/2020. 

Ainda, o mesmo candidato opositor tentou 

impugnar o candidato Fred Brennand, 

também à presidência do Crea-PE, sob a 

alegação de que uma certidão apresenta-

da, estava sem assinatura do funcionário 

do Cartório, mesmo o candidato impugna-

dor estando com o candidato que tentou 

impugnar quando este tirou a certidão no 

cartório, inclusive, tendo pago por uma das 

certidões. Ou seja, mais uma vez agindo 

de má-fé. 

Seu companheiro de chapa, candidato à 

Diretoria Geral da Mútua-PE, experiente 

em assuntos de impugnação, também ten-

ta, da mesma forma, ser candidato único 

ao cargo pleiteado, pedindo a impugnação 

de nossa candidato Roberta Meneses, sob 

alegações descabidas e maliciosas de que 

ela não teria apresentado certidões de seu 

domicílio eleitoral (Serra Talhada). Mais um 

insucesso, pois a CER-PE verificou que ela 

havia entregue todas as certidões exigidas 

e, assim, manteve seu registro de candida-

tura, frustrando mais uma tentativa de má-

fé, para não ter adversário e assim ganhar 

fácil no TAPETÃO. 

Todas as documentações comprobatórias 

estão disponibilizadas, de forma completa 

em nosso site 

(www.unidospelaengenharia.com.br/

impugnacoes.html). Confiram! 

http://www.unidospelaengenharia.com.br/impugnacoes.html
http://www.unidospelaengenharia.com.br/impugnacoes.html


https://www.instagram.com/ 
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https://is.gd/g8u7dv (61) 99944.1234 

http://www.unidospelaengenharia.com.br unidospelaengenharia2020@gmail.com 

Não se deixe enganar por falsas promessas, por lobos em pele de cordeiro, por canto de sereias 

ou por encantadores de serpente! 

 

A verdadeira mudança do Crea-PE e da Mútua-PE já começou em 2015, com grandes projetos 

exitosos que aproximaram os profissionais e a sociedade de nosso Sistema, informatizou o 

atendimento, saneou as finanças do Crea-PE trazendo tranquilidade institucional com a garantia 

do pagamento de salários, aumentou substancialmente a fiscalização e acabou com o partidaris-

mo político da máquina, dentre outras tantas vantagens.  

 

Não permita que o retrocesso volte ao nosso Sistema Confea/Crea e Mútua em nosso Estado!!! 

 

No dia 15 de Julho, vote certo, vote mais, vote em quem tem conhecimento de como funciona 

o Sistema Confea/Crea e Mútua, vote em quem sabe o que o Crea e a Mútua em Pernambuco 

precisam, vote em quem sabe o que fazer, vote em quem sabe os caminhos de como fazer, vote 

em quem tem condições de  fazer, em síntese, nos candidatos do time 

 

Para Presidência do Crea-PE, VOTE em  

Para Diretoria Geral da Mútua-PE, VOTE em  

Para Diretoria Administrativa da Mútua-PE, VOTE em  
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