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A Comissão Eleitoral Regional, em Sessão Ordinária nº 16, 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 que os formulários de atas e mapas eleitorais preenchidos pelos mesários 

deste Regional, durante a realização das eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua para os 

cargos de Presidentes do Confea e Creas, bem como Diretores Gerais e Administrativos das 

Mútuas, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2017;  

Considerando que esta CER-PE nos dias 05 e 06 de dezembro de 2017 realizou 

treinamento com os presidentes de mesas que trabalhariam durante o dia supracitado, a fim de 

orientá-los acerca das ações necessárias que deveriam adotar durante o processo eleitoral e 

multiplicar os ensinamentos entre os demais mesários sob sua responsabilidade;  

Considerando o item 6 da Deliberação nº 035/2017 da Comissão Eleitoral Federal – 

CEF, que dispõe “(... ) que o presidente de mesa, obrigatoriamente, deve ser profissional 

registrado no Sistema Confea/Crea (...)”. 

Considerando que este Regional precisou convocar profissionais para desempenharem a 

referida função, uma vez que se constatou que o Crea-PE não possuía em seu quadro funcional, 

colaboradores suficientes para exercerem a função;  

Considerando a inexperiência em tais atividades tanto por parte dos referidos 

profissionais convocados, bem como dos funcionários do Conselho.  

Considerando que tais equívocos são apenas de caráter formais e não materiais e que 

quando corrigidos, não alteram os quantitativos de distribuição dos votos por candidato, bem 

como não alteram o resultado final da apuração da eleição. 

 

DELIBEROU:  

  

1. Por convalidar os dados numéricos constantes nas atas e mapas eleitorais, referentes 

apenas aos seguintes itens: total de eleitores votantes, total de cédulas encontradas na 

urna comum, total de votos válidos, total de votos nulos, total de votos em branco, 

total de votos sob pendência recursal e total de votos em separado. 

 

2. Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 19 de dezembro de 2017. 
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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 Eng. Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira  
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