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Reunião : Ordinária Nº 009/2018 

Decisão da Diretoria : D/PE 036/2018 

Referência : 3.1 

Interessado : Diretoria do Crea-PE. 

 

EMENTA:  Delibera a respeito da CI nº 18/2018-CER, datada 

de 30 de julho de 2018, que dispõe sobre a 

convocação de profissionais para trabalharem 

durante as Eleições do Sistema Confea/Crea 

2018. 

 

DECISÃO: 

 

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

analisando a CI nº 18/2018-CER, datada de 30 de julho de 2018, que dispõe sobre a convocação 

de profissionais para trabalharem durante as Eleições do Sistema Confea/Crea 2018, DECIDIU 

por unanimidade: I. Solicitar à CER que, que demande à CEF, no sentido da utilização de outros 

servidores do sistema nas posições de secretário e secretário adjunto a exemplo do que ocorreu 

em 2017, restringindo os profissionais do sistema, aos cargos de presidentes de mesa e suplentes, 

com vista a reduzir o impacto financeiro das demais contratações, teremos uma redução para 21 

convocados, reduzindo o valor de R$ 26.904,00 para R$ 4.263,00, impactando numa economia 

de R$ 22.641,00; II. Com relação ao valor arbitrado; a Diretoria optou por utilizar o valor 

concedido na eleição 2017, ou seja, R$ 203,00 (duzentos e três reais); III. Por fim solicitamos 

informar a relação de locais de votação e quantidade de urnas, razão pela qual a quantidade de 

urnas passou de 30 em 2017 para 33 em 2018; IV. A redução prevista no item I, ocorreu 

levando-se em conta as 33 urnas solicitadas pela CER e a informação de que 12 (doze) 

profissionais do sistema atual como servidores desta instituição e poderiam funcionar na 

qualificação de presidentes de mesa, restando 21 (vinte e um) presidentes de mesas a serem 

convocados. Coordenou a reunião o senhor 1º Vice-Presidente Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 

Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Presidente em Exercício. Votaram favoravelmente; Eng. 

Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng.ª Civil Liliane Barros 

Marques de Albuquerque Maranhão; e Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor 

Financeiro. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 20 de agosto de 2018. 

 

Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

1º Vice Presidente – Presidente em Exercício 

Decisão da Diretoria (D/PE) 
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