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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 

do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 

na Resolução 1.021/2007 do Confea. 

 

Considerando a discussão que vem sendo desenvolvida entre as comissões eleitorais do 

sistema acerca da possibilidade de autorização de distribuição de panfletos dos candidatos nas 

dependências do Conselho. 

 

Considerando o que dispõe o item 1 da Deliberação 200/2017 da Comissão Eleitoral 

Federal – CEF  

“1 - As Comissões Eleitorais Regionais ficarão a cargo de fiscalizar as ações de 

publicidade e divulgação dos candidatos, buscando manter a razoabilidade para que o 

poder político e econômico não desequilibre o pleito, levando-se em conta a realidade 

de cada Estado”. 

 

Considerando que os membros da CER avaliaram a necessidade de propiciar meios para 

divulgar uniformemente, entre os eleitores, os candidatos aos cargos em disputa. 

 

DELIBEROU: 

  

1. Por unanimidade, pela autorização de aposição de panfletos e folders de campanha 

de todos os candidatos, em local específico a ser indicado/destacado pela Comissão 

Eleitoral na sede, escritórios e Inspetorias, desde que o tamanho da peça gráfica não 

ultrapasse as dimensões de um A5, de forma que os mesmos possam ser recolhidos 

pelo próprio eleitor e público em geral de forma espontânea e voluntária, sendo 

vedada a ação de panfletagem nos referidos locais. 

 

2. Cientifique-se e cumpra-se. 

Recife, 07 de dezembro de 2017. 

 

 
Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 
Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador Adjunto 
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Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda Eng. Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 
 
 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira  
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