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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Jorge Wanderley Souto Ferreira e Clóvis Arruda 
da Anunciação (na condição de 3º suplente). 

2. Comunicação de Licença 

Licenciaram-se para esta sessão os seguintes Conselheiros titulares Alberto Lopes Peres Júnior, Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão e a 1ª Suplente Engenheira Civil Eloísa Basto Amorim de Moraes. O 
2º Suplente Edmundo Joaquim de Andrade não chegou a tempo de participar da reunião da Comissão, participou apenas das 
reuniões de Diretoria e de Câmara, que ocorreram neste mesmo dia. 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

Foram aprovadas, por unanimidade, as súmulas das Reuniões Ordinárias nº 01, 02 e 03, realizadas em 08/03/2017, 15/03/2017 
e 22/03/2017, respectivamente. 

4. Ordem do Dia 

 

4.1. Empréstimo de Urnas pelo TRE-PE - Informes gerais. 

O coordenador da CER proferiu breve relato acerca as duas reuniões realizadas com o T.R.E-PE  sobre o empréstimo das urnas 
eletrônicas para o processo eleitoral de 2017, tendo sido a primeira reunião realizada na sede do T.R.E, em 05/06/2017, com a 
participação do desembargador Presidente daquele Tribunal, do Presidente do Crea-PE e do Coordenador da CER, ocasião em 
que foi formalizada a solicitação de parceria através de ofício da Presidência e com sinalização positiva do T.R.E para o 
empréstimo. E o segundo encontro, ocorrido em 12/06, na Seção de Gestão e Logística de Urnas Eletrônicas do Tribunal, 
localizado no bairro da Iputinga, com a presença do coordenador e coordenador adjunto da CER e, Assessoria Jurídica do Crea-
PE Ana Rita Falcão, onde já foram tratados detalhamentos técnicos inerentes ao processo eleitoral através de urnas eletrônicas. 
Logo após a reunião foram encaminhados pela equipe do TRE a súmula daquela reunião e formulários específicos, que deverão 
ser preenchidos pelo Crea-PE e encaminhados até o dia 15/09/2017. 
Em seguida o Coordenador informou que tomou conhecimento que o TSE teria negado o empréstimo das urnas ao Confea e que 
por este motivo a CEF/Confea estaria resolvendo qual será a solução mais adequada ao impasse, uma vez que muitos Creas, a 
exemplo do Crea-PE, já receberam resposta positiva dos Tribunais Regionais para a cessão e ainda, pelo fato de não haver tempo 
hábil e condições técnicas para realizar a eleição através de sistema na internet. Neste sentido, concluiu que provavelmente o 
Confea tentará realizar o processo através de urnas eletrônicas nos Creas onde o empréstimo já oi autorizados e com cédulas de 
papel/urnas de lona, naqueles em que houve a negativa. Enquanto isso, o Crea-PE seguirá nas tratativas normais com o Regional 
Eleitoral e aguardará definições do Confea sobre o assunto. 
 
4.2. Definição de regras e procedimentos para recebimento dos registros de candidaturas. 

Considerando que o período para registro de candidatura previsto no calendário oficial compreende de 10 de julho a 28 de 
agosto, o coordenador informou que encaminhou, em 14 de julho, comunicação interna para a Presidência, solicitando 
providências que uniformizem e agilizem o processo de registro de candidatura, da seguinte maneira: orientar a recepcionista da 

sede do Crea-PE para que, ao identificar profissional que pretenda registrar candidatura, informe imediatamente à secretária da 

CER-PE (através do ramal 261) e à Chefia da DIAP, que deverá destacar atendente para acompanhar o referido profissional até a 

sala da CER-PE e gerar o protocolo no SITAC, após a conferência da documentação pela secretaria e/ou membro da Comissão 

Eleitoral. 

Os presentes na reunião concordaram com a ação e a julgaram importante para o rito processual, no sentido de conferir maior 
lisura e igualdade de tratamento para os candidatos, ratificando assim, a ação do coordenador. 
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4.3. Aprovação do cronograma de reuniões e publicações da CER-PE; 

O Coordenador explicou que solicitou que a secretária da Comissão elaborasse um cronograma de reuniões da CER-PE 
baseando-se no calendário oficial divulgado pelo Confea, para que todos os membros possam se organizar, bem como para que 
os trabalhos possam fluir e seguir exatamente os prazos legais e regimentais do processo eleitoral.   
O cronograma foi elaborado e encaminhado por meio eletrônico para todos os membros, que poderão, a qualquer tempo, 
solicitar ajustes que julgarem necessários. 
 
4.4. Definição da data da eleição para Diretor Financeiro da Mútua-PE, que deve ocorrer durante Sessão Plenária do Crea-PE 

O Confea, através da Decisão Plenária PL nº 0839/2017, determina às Comissões Eleitorais dos Creas que aprovem os 
respectivos Calendários Eleitorais da Eleição de Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência, de acordo com as disponibilidades e 
conveniências de cada Crea, devendo ser observadas as disposições da Resolução 1.022/2007, e orienta que tal eleição deverá 
ocorrer até a última sessão plenária dos Regionais, no exercício 2017. 
O Calendário anual de reuniões ordinárias do Crea-PE, aprovado através da Decisão PL nº 013/2017, de 28 de janeiro de 2017, 
definiu as datas 08 de novembro e 13 de dezembro para a realização das últimas Sessões Plenárias deste exercício, sendo a 
última festiva. 
O calendário eleitoral divulgado pela CEF/Confea, definiu que a realização das eleições para os cargos de Presidentes do Confea 
e Crea e Diretoria (Geral e Administrativa) da Mútua, ocorrerá em 13 de novembro de 2017. 
Pelos motivos acima expostos pelo Coordenador, a CER não considerou viável realizar a eleição durante a plenária festiva e não 
julgou necessário solicitar extraordinária para realizar o pleito. Por estes motivos, decidiu realizar a eleição para Diretor-
Financeiro da Mútua durante a Sessão Plenária Ordinária do Crea, agendada para 08 de novembro de 2017, devendo ser 
encaminhada deliberação da CER à Presidência para as providências cabíveis. 
O Calendário eleitoral e respectivo Edital de Convocação para a eleição do Diretor-Financeiro da Mútua-PE serão elaborados 
pela CER imediatamente após divulgação das regras pela CEF. 
 
4.5. Composição e Localização das Mesas Receptoras e Escrutinadoras: Definição de data para envio da proposta ao Plenário 

do Crea-PE. 

A Comissão, 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 e considerando que a Comissão Eleitoral Federal-CEF ainda não definiu as regras para a composição 
das mesas. 
Decidiu: 

 1.Aprovar a proposta de localização das mesas receptoras e escrutinadoras, apresentada pelo Coordenador elaborada de 
acordo com as sugestões dos membros da CER, observados os artigos 26 e 27 da Resolução 1.021/2007 do Confea, para 
execução do processo eleitoral 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, da seguinte forma:  

Local de Instalação Quantidade de Mesas 

Recife (Sede do Crea-PE) 12 

Escritório de Boa Viagem 01 

Escritório de Jaboatão 01 

Recife (CHESF) 02 

Recife (URB) 01 

Recife (COMPESA)  01 

Recife (INFRAERO) 01 

Recife (CELPE) 02 

Inspetoria de Arcoverde 01 

Inspetoria de Araripina 01 
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Inspetoria de Afogados da Ingazeira 01 

Inspetoria de Cabo de Stº Agostinho 01 

Inspetoria de Carpina 01 

Inspetoria de Caruaru 01 

Inspetoria de Garanhuns 01 

Inspetoria de Goiana 01 

Inspetoria de Gravatá 01 

Inspetoria de Paulista 01 

Inspetoria de Palmares 01 

Inspetoria de Petrolina 01 

Inspetoria de Salgueiro 01 

Inspetoria de Serra Talhada 01 

Total de Mesas 35 

 
2.Encaminhar esta proposta de localização das mesas receptoras e escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, 
durante a Sessão Ordinária de julho de 2017. 
3.Determinar que a composição das mesas anteriormente identificadas e quantificadas será elaborada imediatamente após 
divulgação das regras pela CEF e submetida para aprovação do Plenário do Crea-PE na sessão ordinária de agosto de 2017. 
 
4.6. Aprovação do cronograma de matérias a serem veiculadas nas mídias oficiais do Crea-PE.  

O Coordenador informou que solicitou à secretaria da CER a elaboração de um cronograma das matérias que deverão ser 
veiculadas pela assessoria de comunicação do Crea-PE, com vistas a ampliar ao máximo a visibilidade do processo eleitoral e 
consequentemente, a participação dos profissionais na eleição. 
Em seguida, a pedido do coordenador, a secretária explicou que elaborou o cronograma com base nos calendários oficiais da 
eleição e definiu os tipos de mídia a serem utilizados conforme disponibilidade informada pela área responsável, a saber: 

• Site - Publicações podem ser feitas diariamente; 

• Murais - Os das eleições são alimentados por nós. Os demais é com Comunicação Interna (Fanny); 

• Newsletter - Semanal (disparo toda segunda-feira para toda nossa base de contatos - pelo IPOG) 

• Facebook - Alimentado de acordo com as notícias do site. 

• Twitter - Não operamos 

• Sitac - Envio de email mkt (pode ser para toda a base ou segmentado por região) 

• SMS - Não operamos 

• Jornais - Sob demanda 

• D.O.U. - Sob demanda 
Neste momento, o Conselheiro Jorge Wanderley sugeriu avaliar melhor a utilização da newsletter, uma vez que a mesma seria 
operada por terceiros (IPOG), para que evitemos quaisquer problemas de interpretação pelos envolvidos no processo e de 
maneira a garantir toda a imparcialidade necessária à Comissão. Os presentes concordaram com a posição do Conselheiro e 
decidiram, inicialmente, por não utilizar a news, até que seja melhor conhecido o conteúdo do convênio de parceria firmado 
entre o Crea e o IPOG. Decidindo-se que a informação deverá ser solicitada pela secretária da CER à área responsável (GPI – 
Gerência de Políticas Institucionais). 
 
4.7. Aprovação do envio de questionamentos ao Confea, relativos ao processo eleitoral 2017, elaborados pela Assessoria 

Jurídica da CER-PE. 

A Assessora Jurídica, Ana Rita Falcão, efetuou a leitura dos questionamentos elaborados, que objetivam antecipar definições 
quanto a alguns pontos dúbios e omissos apresentados pelos normativos eleitorais do Confea. Após a leitura, os presentes 
concordaram com todos os pontos levantados e autorizaram o envio à CEF, através de ofício da CER-PE. 
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4. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 18h30, o Coordenador Eng. Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito, deu por encerrada a presente reunião. 

_______________________________________  

Eng.º Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito 

Coordenador da CER-PE 

8. Membros que aprovaram esta Súmula 

 
 
 

Eng. Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito 

Coordenador 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda da Anunciação - 3º Suplente  

  

  
 

 
 

 

 
 


