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Reunião : Ordinária Nº 014/2017 

Decisão da Diretoria : D/PE 085/2017 

Referência : 5.1.1 

Interessado : Crea-PE 

 

EMENTA: Ratifica as decisões contidas na CI nº 025/2017-

PRES. 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 

reunida em sua 14ª reunião ordinária, realizada em 04 de outubro de 2017, analisando 

resposta do Presidente da CER-PE à CI nº 025/2017-PRES, e considerando que: 

 

1. A decisão da Presidência foi tomada no intuito de preservar a própria CER, como 

também a administração do Crea-PE; 

2. A Gerência Jurídica deste Conselho não possui ligação alguma com o Presidente 

licenciado, nem com o Presidente em exercício, sendo vinculada 

organicamente/hierarquicamente à Superintendência deste Regional; 

3. Em consulta feita à única opção existente, a advogada Dayse Aquino, a mesma 

manifestou-se no sentido de não ter experiência na legislação específica e complexa 

do Crea, pois atua exclusivamente na área de execução fiscal, bem como não possui 

experiência em certame eleitoral de qualquer espécie para o desempenho dessa 

assessoria e que se sentiria desconfortável nesta função; 

4. O advogado nomeado para exercer a função de assessoria jurídica da CER possui o 

conhecimento necessário, conforme tempo de experiência no Crea-PE para exercer a 

função que foi nomeado, bem como trata-se de um profissional de advocacia com 

conduta compatível com a nomeação; 

5. Segundo art. 24, inciso V, anexo 1 da Resolução 1021/2017 do Conselho Federal, 

compete a Comissão Eleitoral Regional - CER requisitar/solicitar os meios 

necessários à concretização do processo eleitoral. Neste caso, a CER deve solicitar à 

Presidência deste Conselho a estrutura administrativa necessária ao processo 

eleitoral, não tendo, a princípio, autonomia para deliberar nesse sentido, atuando 

dentro de suas atribuições estipuladas no artigo supramencionado. 

 

Decidiu ratificar as decisões contidas no comunicado supracitado. Coordenou a reunião o 

Presidente em Exercício Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. Votaram favoravelmente: Eng. 

Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Edmundo 
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Joaquim de Andrade - 2° Diretor Administrativo, e o Eng. Civil Hermínio Filomeno da 

Silva Neto – 2º Diretor Financeiro. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 04 de outubro de 2017. 

 

 

 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 

1º Vice Presidente – Presidente em Exercício 
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