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A Comissão Eleitoral Regional, reunida no dia 28 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 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 em virtude de não possuirmos funcionários efetivos que sejam 
profissionais do sistema em quantitativo suficiente para a composição das mesas, faremos 
convocação pública de profissionais. 
 
 Considerando a possibilidade de algum presidente de mesa precisar se ausentar em 
definitivo no dia da eleição e o suplente, que não seja profissional do sistema, necessitar assumir 
a posição do Presidente. 
 

Considerando que o Crea-PE questionou a legalidade desta situação durante Seminário 
Eleitoral realizado no Confea nos dias 21 e 22/08/2017, tendo a Comissão Federal respondido 
que ficaria a critério da Regional decidir sobre o assunto.  
  
  

DELIBEROU: 
 

1. Caso algum presidente de mesa precise se ausentar em definitivo no dia da 
eleição qualquer outro mesário (secretário, secretário adjunto ou suplente), 
mesmo que não seja profissional do sistema, poderá assumir a posição do 
Presidente, desde que devidamente justificado na respectiva ata de eleição. 
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2. Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 28 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. Liliane Barros M. de Albuquerque Maranhão 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda da Anunciação   

3º Suplente 

 
 

 


