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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Alberto Lopes Peres Júnior, Fernando 
Antônio Beltrão Lapenda, 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, 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 

Foi aprovada, por unanimidade, a súmula da Reunião Ordinária nº 04, realizada em 19/07/2017. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Aprovação do Edital de Convocação para Eleição do Diretor Financeiro da Mútua-PE e  

4.2. Aprovação do Calendário Eleitoral do Diretor-Financeiro da Mútua-PE: 

O Coordenador da CER explicou que os Normativos de referência definem o prazo de 75 dias antes da eleição, 
agendada para 08 de novembro, para a publicação de edital de convocação e que, a partir deste dia o calendário 
eleitoral para eleição do Diretor-Financeiro foi elaborado, respeitando-se ainda as datas das reuniões ordinárias da 
CEF e do Plenário do Confea (instâncias recursais), bem como os demais prazos regimentais previstos. 
Os presentes analisaram os termos do edital e calendário e deliberaram pela aprovação da publicação de ambos. 
 
4.3. Composição e Localização das Mesas Receptoras e Escrutinadoras: 

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, o Coordenador da CER relatou os seguintes pontos, essenciais à 
elaboração da proposta de composição e localização das mesas: 

• A Decisão Plenária do Crea-PE nº 120/2017 que aprovou a proposta de localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras para o Processo Eleitoral 2017 contida na Deliberação 004/20017 da CER-PE e decidiu pelo 
encaminhamento de ofício consultando o Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico - ONS, quanto à possibilidade de instalação de 01 (uma) mesa receptora em suas 
dependências 

• A item 6 da Deliberação nº 035/2017 da CEF:  
“As mesas devem ser compostas obrigatoriamente por um presidente, um secretário, um secretário-adjunto 
e um suplente. O presidente da mesa, obrigatoriamente, deve ser profissional registrado no Sistema 
Confea/Crea. Os demais membros da mesa podem ser funcionários do Crea, inclusive os que não sejam 
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea, desde que ocupantes do quadro efetivo do Regional, 
sendo proibida a utilização de estagiários, terceirizados e cargos de livre provimento”; 

• Até esta data, o Crea-PE dispõe de 111 colaboradores ocupantes do quadro efetivo, dos quais 11 apresentam 
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indisponibilidade para compor as mesas (férias/cedidos/ licença médica/ integrantes da CER-PE); 

• Do quadro efetivo dos funcionários do Crea-PE, apenas 25 são profissionais do Sistema Confea/Crea, sendo 
que um deles, ocupa cargo na CER-PE, fator impeditivo para atuar como presidente de mesa. 

• O Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional do Sistema Elétrico – O.N.S. manifestou-
se, autorizando a instalação da mesa, conforme requerido. 

Diante dos fatos acima citados o coordenador propôs reduzir para 06 a quantidade de mesas a serem instaladas na 
sede do Conselho e acrescentar uma mesa no Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – O.N.S., justificando a redução pelo fato do Crea-PE não dispor de funcionários suficientes para 
compor todas as mesas e para que sejam convocados o menor número possível de profissionais externos, de forma a 
garantir a exequibilidade do processo eleitoral e por também considerar o princípio da economicidade, no tocante 
aos valores de descolamento e ajuda de custo a serem disponibilizados aos mesários, conforme o caso. 
Acrescentou que a quantidade de eleitores por urna recomendada pela SEGEL – Seção de Gestão e Logística de 
Urnas Eletrônicas do T.R.E-PE é de 400 (quatrocentos) eleitores votantes, levando-se em conta a previsão de 
comparecimento, e que neste sentido, historicamente (processos eleitorais de 2011 e 2014), as mesas instaladas na 
sede nunca contabilizaram mais de 150 votantes no formato anteriormente utilizado, que contava com 10 a 11 
urnas, o que caracteriza, inclusive a subutilização dos mesários e urnas. 
 
Os membros da Comissão, após conhecerem todas as justificativas apresentadas, concordaram com a proposta 
apresentada e deliberaram por: 
1.Aprovar a proposta de composição das mesas receptoras e escrutinadoras para execução do processo eleitoral 
2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, conforme anexo e com a seguinte localização: 
 

Locais de Instalação Quantidade de Mesas 

01 Recife (Sede do Crea-PE) 06 

02 Escritório de Boa Viagem 01 

03 Escritório de Jaboatão dos Guararapes 01 

04 Recife (CHESF) 02 

05 Recife (URB) 01 

06 Recife (COMPESA)  01 

07 Recife (INFRAERO) 01 

08 Recife (CELPE) 02 

09 Recife (O.N.S) 01 

10 Inspetoria de Arcoverde 01 

11 Inspetoria de Araripina 01 

12 Inspetoria de Afogados da Ingazeira 01 

13 Inspetoria de Cabo de Stº Agostinho 01 

14 Inspetoria de Carpina 01 

15 Inspetoria de Caruaru 01 

16 Inspetoria de Garanhuns 01 

17 Inspetoria de Goiana 01 
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18 Inspetoria de Gravatá 01 

19 Inspetoria de Paulista 01 

20 Inspetoria de Palmares 01 

21 Inspetoria de Petrolina 01 

22 Inspetoria de Salgueiro 01 

23 Inspetoria de Serra Talhada 01 

Total de Mesas 30 

 
2.Solicitar à Presidência, o necessário para a convocação pública e custeio dos profissionais externos que serão 
necessários para compor as mesas. 
 
3.Providenciar o encaminhamento desta proposta de composição e localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, durante a Sessão Ordinária de agosto e caso não haja tempo 
hábil, para a de setembro. 
 
4.4. Confirmação da reunião, agendada para 28/08, para aprovação da publicação do edital contendo o extrato 

das candidaturas registradas.  

Os presentes confirmaram a reunião para às 14 horas do dia 28/08. 
 
4.5. Seminário Eleitoral – 21 e 22 de agosto de 2017, no Confea: 

O Coordenador informou que participará juntamente com a Secretária da CER-PE, Maristela Portela, do Seminário 
Eleitoral no Confea, nos dias 21 e 22 de agosto, e que durante este período, solicitará através de CI, que a 
presidência destaque um outro colaborador para receber eventuais candidatos ou demandas direcionadas à CER, 
uma vez que ainda estamos em período de registro de candidatura e pelo fato da Assessora Jurídica da CER, Ana Rita 
Falcão, que poderia realizar este atendimento eventual, ter sido convocada para, neste mesmo período, participar de 
oitiva da Comissão de Ética da Cidade de Petrolina-PE. Os presentes concordaram com a ação.  
Em seguida o coordenador proferiu a leitura da programação do referido evento e solicitou que os questionamentos 
existentes relativos às matérias eleitorais fossem encaminhados para a secretaria da CER, que tratará de planilhar e 
levar para discussão no evento. 
 
4.6. Consultas Recebidas pela CER-PE: 

4.6.1. Consulta verbal de Assessora do pré-candidato Luiz Antônio sobre a Certidão Negativa de Débitos exigida no 

regulamento eleitoral, se a CRQ atenderia tal exigência. 

A Assessora Ana Rita Falcão esclareceu que a CRQ não atenderia, uma vez que a mesma restringe a informação 
apenas à anuidade, por citar, inclusive os artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66 e a CND é genérica, trata de qualquer 
débito existente, seja anuidade, autos etc. 
Conforme texto das mesmas abaixo transcritos: 

CND: Certificamos (...)encontra-se em dia com suas obrigações financeiras perante o Sistema 
Confea/Crea, até a presente data. 
CRQ: Certificamos (...) face aos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que o interessado não se encontra em 
débito com o CREA-PE.     
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4.6.2. Consulta verbal do Pré-candidato à Diretoria da Mútua-PE Augusto José Nogueira sobre a exigência de 

Certidão Negativa de falência ou concordata de empresas, mesmo que não tenha sido sócio ou proprietário de 

nenhuma, exigida no formulário de registro de candidatura, do Confea. 

A Assessora Ana Rita falcão esclareceu que a exigência tem fundamento e deve realmente ser apresentada, uma vez 
que a certidão extraída em varas de falências e concordatas permite identificar se a pessoa física, na qualidade de 
sócio de pessoa jurídica, tem decisão judicial que lhe imponha alguma sanção, razão pela qual se dá a exigência da 
referida certidão. A Vara deverá então certificar se a pessoa física participa ou participou de pessoa jurídica 
submetida a procedimento falimentar. E na impossibilidade de ser expedida a referida certidão, também deverá o 
interessado requerer que a Vara certifique tal impossibilidade, com o que se supre a exigência da Resolução Eleitoral. 
 
4.6.3. Consulta verbal do pré-candidato Evandro Alencar sobre a utilização do slogan e logomarca da atual gestão 

na campanha à reeleição. 
 
Os membros presentes entenderam que a logomarca poderá ser utilizada na campanha à reeleição, mas que deverá, 
independente da utilização ou não, ser retirada de todas as peças gráficas e veículos de comunicação do Crea-PE, a 
partir da data de registro de candidatura do mesmo, por constituir propaganda eleitoral, que infringe o princípio da 
impessoalidade, que rege a Administração Pública. A continuidade da veiculação poderia agravar os danos 
ocasionados pela conduta vedada e por comprometer o equilíbrio da disputa.  
Utilizaram como exemplo as campanhas aos cargos majoritários, e que nestas situações as logomarcas são retiradas 
e se passa a utilizar o brasão do estado ou da república, conforme o caso. E que tal recomendação deve ser 
formalizada tanto ao pré-candidato quanto à atual gestão. 
Nota:  

“A suspensão do uso da logomarca do Governo Federal no período eleitoral decorre da vedação à publicidade 

institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, ou das respectivas 

entidades da administração indireta (Lei nº9.504/97, art. 73, VI, b). Tal vedação se inicia em 5 de julho e vai até 5 de 

outubro de 2014, podendo estender-se até 26 de outubro de 2014, caso haja segundo turno nas eleições 

presidenciais. 

Durante o período de vedação, as publicações oficiais não poderão ser impressas com a logomarca do Governo 

Federal e as publicações já impressas não poderão ser distribuídas, salvo se as logomarcas forem cobertas. 

A vedação é ampla e impede a publicidade institucional de quaisquer atos, programas, obras serviços e campanhas 

dos órgãos públicos”. (Fonte: Cartilha: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições - Link: 

http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao/cartilha_-_perguntas_e_respostas_semina-rio_secom-pdf.pdf ). 

Recomenda-se assim, que, por cautela, o uso de tal logomarca seja suspenso a partir da data de registro de 
candidatura, nas hipóteses abaixo descritas: 
a) Utilização da logomarca em veículos de comunicação de massa (televisão e jornal, inclusive diário oficial); 
b) Veiculação da logomarca nos sites institucionais do Sistema Confea/Crea (e de todos os seus órgãos e entidades), 
a qual deve ser evitada; 
c) Uso em placas informativas de obras e eventos que venham a ser colocadas após a data de registro. 
d) Nas demais publicações, fascículos, informativos de órgãos e entidades, editais, avisos de licitação, ofícios e 

demais comunicações direcionadas ao público externo e que visem divulgar ato administrativo, serviço ou programa 
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do Crea-PE produzidas após da data de registro. 
e)Nos anúncios, folders, painéis ou outdoors de eventos promovidos ou patrocinados pelo Crea-PE, mesmo naqueles 
que sejam distribuídos pelas entidades privadas que realizem/patrocinem simpósios ou eventos; 
Nos casos anteriores, recomenda-se a substituição da logomarca pelo brasão oficial a República. 
 

4.6.4. Consulta da GPI do Crea-PE sobre a publicação de matérias com conteúdo/ações do pré-candidato, após seu 

licenciamento, nas mídias oficiais do Crea: 

A Comissão considerou mais prudente orientar pela não publicação, para se evitar possíveis denotações de 
campanha indevida, devendo ser repassado tal entendimento ao interessado. 
Nota: “A legislação eleitoral estabelece que os agentes públicos não podem autorizar propaganda institucional de 

atos, programas, obras e serviços nos três meses anteriores ao pleito, “ainda que tenham sido inseridas na rede 

mundial de computadores antes do período vedado, com o início deste, de lá deveriam ter sido retiradas”, exceto em 

caso de grave e urgente necessidade pública”.  

(Fonte:https://tre-sp.jusbrasil.com.br/noticias/362093397/justica-eleitoral-determina-retirada-de-propaganda-

institucional-do-site-da-prefeitura-de-sao-paulo)  

 

4.6.5. Matéria no Facebook do Crea-Jr. 

O Coordenador explicou que recebeu várias consultas sobre legalidade da postagem realizada na página do facebook 
do Crea-JR do Crea-PE contendo o perfil e currículo do Presidente. O Conselheiro Jorge Vanderley, que também 
ocupa o cargo de coordenador do Crea-Jr, esclareceu que a referida postagem ocorreu antes do licenciamento do 
Pré-candidato e mesmo assim, que manifestou de imediato sua opinião através de grupo de whatsapp, orientando 
pela retirada da mesma, tendo o Presidente Evandro Alencar, que também fazia parte do grupo, corroborado com a 
opinião do conselheiro. O Coordenador da CER sugeriu que o Conselheiro Jorge enviasse a citada conversa no 
whatsapp para a Comissão, para fins de arquivo e eventuais necessidades de consulta.  
 
Encaminhamentos:  

• Os membros presentes concordaram que a Comissão deverá emitir deliberação única contendo as respostas 
às consultas recebidas, devendo ser afixadas nos murais e disponibilizadas nos meios de comunicação 
utilizados pela CER. 

• Orientar os pré-candidatos, candidatos e demais entes envolvidos no Processo Eleitoral 2017, que todas as 
próximas consultas e ou orientações solicitadas à Comissão Eleitoral regional – CER, deverão ser 
encaminhadas formalmente por escrito via e-mail ou correio 

5. Solicitação de afastamento da Conselheira Eloísa Basto Amorim de Moraes – O Coordenador deu ciência aos 
presentes da solicitação de afastamento apresentada pela Conselheira e encaminhou para o Plenário para que seja 
providenciada a indicação de novo suplente para compor a CER-PE. 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 
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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 R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

 Coordenador Adjunto  

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

 

 

 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

Eng. Civil Clóvis Arruda da Anunciação   

3º Suplente 
 

 
 

 

 
 


