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A Comissão Eleitoral Regional, reunida no dia 14 de agosto de 2017, em observância ao 

artigo 25 da Resolução 1.021/2007 do Confea e ao Calendário Eleitoral anexo à Deliberação nº 
025/2017 da Comissão Eleitoral Federal-CEF, que definiu a data limite de 13 de setembro de 
2017 para a aprovação, pelo Plenário do Crea-PE, da localização e composição das mesas 
receptoras e escrutinadoras para o processo eleitoral 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua. 

 
Considerando a Decisão Plenária do Crea-PE nº 120/2017 que aprovou a proposta de 

localização das mesas receptoras e escrutinadoras para o Processo Eleitoral 2017 contida na 
Deliberação 004/20017 da CER-PE e decidiu pelo encaminhamento de ofício consultando o 
Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, 
quanto à possibilidade de instalação de 01 (uma) mesa receptora em suas dependências 

 
Considerando o item 6 da Deliberação nº 035/2017 da CEF:  

“As mesas devem ser compostas obrigatoriamente por um presidente, um secretário, um 
secretário-adjunto e um suplente. O presidente da mesa, obrigatoriamente, deve ser 
profissional registrado no Sistema Confea/Crea. Os demais membros da mesa podem ser 
funcionários do Crea, inclusive os que não sejam profissionais registrados no Sistema 
Confea/Crea, desde que ocupantes do quadro efetivo do Regional, sendo proibida a utilização 
de estagiários, terceirizados e cargos de livre provimento”; 
   
 Considerando que até esta data, o Crea-PE dispõe de 111 colaboradores ocupantes do 
quadro efetivo, dos quais 11 apresentam indisponibilidade para compor as mesas 
(férias/cedidos/ licença médica/ integrantes da CER-PE); 
   
 Considerando que, do quadro efetivo dos funcionários do Crea-PE, apenas 25 são 
profissionais do Sistema Confea/Crea, sendo que um deles, ocupa cargo na CER-PE, fator 
impeditivo para atuar como presidente de mesa. 
  

Considerado que o Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – O.N.S. manifestou-se, autorizando a instalação da mesa, conforme requerido. 
 

Considerando a proposta de localização e composição das mesas apresentada pelo 
coordenador desta Comissão, Engenheiro Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito, nesta 
reunião, elaborada com base nos itens anteriormente detalhados, que reduz para 06 a quantidade 
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de mesas a serem instaladas na sede do Conselho e acrescenta a mesa no Centro Regional de 
Operações do Nordeste do Operador Nacional do Sistema Elétrico – O.N.S. que justifica a 
redução pelo fato do Crea-PE não dispor de funcionários suficientes para compor todas as mesas 
e para que sejam convocados o menor número possível de profissionais externos, de forma a 
garantir a exequibilidade do processo eleitoral e por também considerar o princípio da 
economicidade no tocante aos valores de descolamento e ajuda de custo a serem 
disponibilizados aos mesários, conforme o caso. 

 
 Considerando que a quantidade de eleitores por urna recomendada pela SEGEL – Seção 
de Gestão e Logística de Urnas Eletrônicas do T.R.E-PE é de 400 (quatrocentos) eleitores 
votantes, levando-se em conta a previsão de comparecimento, e que neste sentido, 
historicamente (processos eleitorais de 2011 e 2014), as mesas instaladas na sede nunca 
contabilizaram mais de 150 votantes no formato anteriormente utilizado, que contava com 10 a 
11 urnas, o que caracteriza, inclusive a subutilização dos mesários e urnas. 
 

DELIBEROU: 
 
1. Aprovar a proposta de composição das mesas receptoras e escrutinadoras para 

execução do processo eleitoral 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, conforme 
anexo e com a seguinte localização: 
 

Locais de Instalação Quantidade de Mesas 
01 Recife (Sede do Crea-PE) 06 
02 Escritório de Boa Viagem 01 
03 Escritório de Jaboatão dos Guararapes 01 
04 Recife (CHESF) 02 
05 Recife (URB) 01 
06 Recife (COMPESA)  01 
07 Recife (INFRAERO) 01 
08 Recife (CELPE) 02 
09 Recife (O.N.S) 01 
10 Inspetoria de Arcoverde 01 
11 Inspetoria de Araripina 01 
12 Inspetoria de Afogados da Ingazeira 01 
13 Inspetoria de Cabo de Stº Agostinho 01 
14 Inspetoria de Carpina 01 
15 Inspetoria de Caruaru 01 
16 Inspetoria de Garanhuns 01 
17 Inspetoria de Goiana 01 
18 Inspetoria de Gravatá 01 
19 Inspetoria de Paulista 01 
20 Inspetoria de Palmares 01 
21 Inspetoria de Petrolina 01 
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22 Inspetoria de Salgueiro 01 
23 Inspetoria de Serra Talhada 01 

Total de Mesas 30 
 
2. A CER solicitará à Presidência, o necessário para a convocação pública e custeio dos 

profissionais externos que serão necessários para compor as mesas. 
 

3. A CER-PE encaminhará esta proposta de composição e localização das mesas 
receptoras e escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, durante a Sessão 
Ordinária de setembro de 2017. 

 
 

 
 
 

Recife, 16 de agosto de 2017. 
 

 
Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

 Coordenador Adjunto  

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

 

 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda da Anunciação   

3º Suplente 

 
 

 


