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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Jorge Wanderley Souto Ferreira e Liliane 
Barros Marques de Albuquerque Maranhão 

2. Comunicação de Licença 

Licenciaram-se para esta sessão os seguintes Conselheiros titulares, Carlos Roberto Aguiar de Brito e Fernando 
Antônio Beltrão Lapenda. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Definições acerca da publicação de edital convocatório, que visa concluir a composição das mesas 
receptoras e escrutinadoras e Decisão de Diretoria, datada de 06/09/2017, sobre o assunto; 
Os presentes observando o 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 Deliberação da CER nº 009/2017, que aprovou nova proposta de localização e composição das mesas 
receptoras e escrutinadoras,  com 25 locais e 30 mesas,  o encaminhamento da referida proposta à Presidência,  
solicitando o necessário para a convocação pública e custeio dos profissionais externos que serão necessários para 
finalizar a composição as mesas, bem como o encaminhamento da mesma para apreciação do Plenário do Crea-PE, 
durante a Sessão Ordinária de 13 de Setembro de 2017.  
Considerando que a CER-PE, encaminhou no dia 29/08/2017 Comunicação Interna CI CER nº 018/2017, solicitando 
o necessário para a convocação e custeio dos profissionais, com a intenção de realizar todo o processo 
convocatório/classificatório (inscrições, sorteio e divulgação) entre 31/08 e 04/09 e que, no entanto, a Presidência 
pautou o assunto para a Reunião de Diretoria, realizada em 06/09/2017. 
Considerando os termos da decisão de Diretoria, datada de 06/09/2017, com o seguinte teor:  
“Aprovar o valor sugerido para ajuda de custo; 
Aprovar, a convocação de 19 (dezenove) profissionais ou o quanto se fizer necessário; 
Recomendar a CER-PE o esclarecimento à CEF do significado de cargos de livre provimento, alertando que muitos 
dos funcionários constantes na Composição das mesas detêm cargos de livre provimento no Crea-PE. 
Recomendar a exclusão do limite de 100 inscrições para preenchimento das mesas receptoras e escrutinadoras das 
eleições 2017, visando a isonomia dos inscritos; 
Recomendar à Presidência/CER-PE realizar as alterações necessárias no regulamento, para expedição da Portaria 
Convocatória pela Presidência do Crea-PE” 
Deliberaram por unanimidade: 
1.Autorizar a publicação do Edital nº 10 – Regulamento Convocatório, conforme anexo, excluindo o limite de 100 
inscrições, contemplando entre as vagas aquelas ocupadas por funcionários do quadro efetivo que também 
desempenhem qualquer cargo/função gratificada e definindo as seguintes datas para o processo: 
•Inscrições: 11/09 até às 23h59 do dia 12/09; 
•Sorteio: 14h00 do dia 13/09; 
•Resultado: 17h00 do dia 13/09; 
2.Que a CER deverá providenciar a devida publicidade do processo convocatório junto à Gerência de Políticas 
Institucionais do Crea-PE e Candidatos; 
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3.QUE a CER-PE aguardará a resposta formal da Comissão Eleitoral Federal quanto ao entendimento acerca do termo 
“cargos de livre provimento” para então concluir a composição das mesas. 
4.QUE a CER-PE apresentará proposta reformulada de composição e localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, durante a Sessão Ordinária de 13 de setembro de 2017, 
finalizada após o sorteio dos profissionais e recebimento de resposta formal da CEF, conforme citado no item anterior. 
 
 

4. Informes 

Não houve.  

5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 18h30, o Coordenador Adjunto deu por encerrada a presente reunião. 
 

 

Eng.º Mec. Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador Adj. da CER-PE 

7. Membros que aprovaram esta Súmula 

 
 
 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres 
Júnior - Coordenador Adjunto 

 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 
 
 
 
 

Eng. Civil Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão 

 

 
 

 

 
 


