
Candidata à Diretoria Geral da Mútua-PE 

Conforme expusemos na divulgação de nosso candidato à Presidência do Crea-PE, WALDIR COSTA,  

enquanto vimos trabalhando com honestidade e ética, dois candidatos, um a Presidência do Crea-PE e 

outro à Diretoria Geral da Mútua-PE, ambos de um mesmo grupo, que se intitula “para todos”, que critica 

artigos da Resolução que estabelecem critérios para participação como candidato e “defendendo” dema-

gogicamente o voto pela internet e até o cancelamento das eleições como forma de maior participação 

dos profissionais, na realidade, trabalharam por trás para “ganhar” essa eleição sem fazer força alguma, 

apenas no TAPETÃO, utilizando-se de uma ferramenta que deveria ser usada em casos factíveis, ten-

tando impugnar seus concorrentes através de factoides que eles próprios se enquadravam. Vejamos! 

Sobre Waldir Costa, candidato à presidência do 

Crea-PE, o candidato opositor tentou impugnar 

sob a alegação de que o documento de desincom-

patibilização não provava de fato a desincompati-

bilização, pois era um “simples e mero pedido” de 

desincompatibilização. O resultado disso foi, além 

da manutenção de sua candidatura, mas, também, 

uma ADVERTÊNCIA ao candidato impugnador, 

por suas reiteradas tentativas antiéticas e antide-

mocráticas, caracterizando afronta aos deveres 

do administrado perante a Administração, em 

especial os de "proceder com lealdade, urbani-

dade e boa-fé" e "não agir de modo temerário", 

segundo palavras transcritas das considerações 

constantes da Deliberação CEF n° 61/2020 da Co-

missão Eleitoral Federal. 

Como já exposto na divulgação de nosso candida-

to Waldir Costa, o mesmo candidato opositor ten-

tou a impugnação do candidato Fred Brennand, 

também à presidência do Crea-PE, sob a alegação 

de que uma certidão apresentada, estava sem as-

sinatura do funcionário do Cartório, mesmo a certi-

dão estando com um carimbo do cartório e tal as-

sinatura, na realidade, ser apenas uma rubrica ou 

visto do funcionário, 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, ele 

sabia da veracidade da certidão e, mesmo assim, 

questionou e tentou a impugnação, mais uma vez 

agindo de má-fé para tentar ganhar sem disputas. 

Já sobre mim, Roberta Meneses, meu candidato 

opositor também tentou minha impugnação, sob 

alegações de que eu não teria apresentado certi-

dões de meu domicílio eleitoral (Serra Talhada). 

Acontece que a Comarca não expedia tais certi-

dões, sendo estas satisfeitas pelas estaduais já 

devidamente apresentadas quando do registro de 

minha candidatura junto à CER-PE. 

Vejamos abaixo, na próxima página e na publica-

ção anterior, parte das documentações comproba-

tórias mas também você as encontrará de forma 

completa em nosso site 

(www.unidospelaengenharia.com.br/

impugnacoes.html). 

Deliberação 62/2020 da CEF que deferiu a candidatura 

de Fred Brennand à Presidência do Crea-PE: https://

www.confea.org.br/midias/uploads-imce/Delibera%C3%

A7%C3%A3o%20CEF%20N%C2%BA%2062.2020%20-%

20Recurso%20contra%20decis%C3%A3o%20da%

20CER-PE%20-%20Frederico%20de%

20Vasconcelos%20Brennand.pdf 
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Deliberação 010/2020 da CER que deferiu a candidatura de Roberta Meneses à Diretoria Geral da Mútua-PE: http://

www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-010_2020_CER-An%

C3%A1lise-de-requerimento-Roberta-Meneses.pdf  

Parecer da CER-PE quando da análise do processo do 

registro e impugnação pelo opositor 

Do pedido de impugnação pelo 

opositor, do registro de candidatu-

ra de Roberta Meneses, à CER-PE 

Candidata à Diretoria Geral da Mútua-PE 
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