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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 
do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 
na Resolução 1.022/2007 do Confea. 

 
Considerando que o Conselheiro Jorge Wanderley participou, representando a CER, da 

reunião dos Inspetores, ocorrida em Arcoverde no último dia 21 de outubro de 2017, ocasião na 
qual foram solicitados os seguintes esclarecimentos relativos às eleições 2017: 
 

• Os Inspetores podem contactar rádios locais objetivando divulgar o processo eleitoral 
2017, com destaque para a alteração dos locais de votação? 

• Como se dará a abertura e fechamento das Inspetorias no dia das Eleições? Os 
funcionários locais deverão se responsabilizar por esta demanda? 

• Algumas Inspetorias funcionam em prédios de Prefeituras. A CER deverá enviar ofício 
sobre o dia da eleição e horário diferenciado? 
 
DELIBEROU: 
  
1. Os Inspetores não poderão contactar as rádios locais, uma vez que a divulgação do 

processo eleitoral deverá se dar de forma padronizada e deve ser diretamente gerida 
pelos membros da Comissão Eleitoral, visando conferir o máximo de isonomia ao 
pleito, além do que, já existe previsão de propaganda nas rádios de todas as 
Inspetorias Regionais através do Prodesu – Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Confea, Nº I-B; 

2. No dia da eleição, a abertura e o fechamento das Inspetorias deverá ficar sob a 
responsabilidade dos colaboradores locais, independentemente de estarem compondo 
mesa ou não, devendo ser repassada pela (s) área (s) competente (s) esta orientação. 

3. A Comissão Eleitoral Regional enviará ofício informando sobre as eleições e a 
necessidade de funcionamento diferenciado no dia 15/12/2017 para as Prefeituras 
que possuem parceria com Crea-PE, relativa à cessão de prédios, no caso Afogados 
da Ingazeira e Paulista. 

4. Cientifique-se e cumpra-se. 
Recife, 24 de outubro de 2017. 
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Deliberação : Nº. 024/2017 

Interessado : Comissão Eleitoral Regional - CER  
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pelos Inspetores durante reunião ocorrida em Arcoverde. 
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Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

 

 

 

 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

 Coordenador Adjunto  

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 
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Maranhão 

 


