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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. 

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 05, realizada em 16/08/2017. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Aprovação dos Editais contendo a relação dos requerimentos de candidatura recebidos e abertura de prazo para 
impugnação (Artigo 47 da Resolução 1.021/2007); 
Os Editais apresentados pelo coordenador e secretária da CER foram aprovados por unanimidade, devendo ser 
publicados amanhã, 29/08/2017, dando prazo de 29 a 31/08 para as impugnações.  
Edital 002/2017, Cargo PRESIDENTE do Crea-PE:  

• Candidato: Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO Protocolo nº 200061147/2017, de 25 de 
agosto de 2017.   

• Candidato: Engenheiro Civil e de Segurança Do Trabalho LUIZ ANTÔNIO DE MELO Protocolo nº 
200061203/2017, de 25 de agosto de 2017. 

Edital 003/2017, Cargos Diretor Geral e Administrativa da Mútua-PE: 
DIRETOR GERAL  

• Candidato: Engenheiro de Pesca AUGUSTO JOSÉ NOGUEIRA Protocolo nº 200060929/2017, de 23 de agosto 
de 2017   

• Candidato: Engenheiro Civil ADRIANO LUCENA Protocolo nº 200061205/2017, de 25 de agosto de 2017   
DIRETOR ADMINISTRATIVO  

• Candidato: Engenheiro Civil MARCELO TABATINGA LOPES Protocolo nº 200060665/2017, de 21 de agosto de 
2017   

• Candidato: Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho MAURÍCIO JOSÉ VIANA Protocolo nº 
200061207/2017, de 25 de agosto de 2017 

 
4.2. Apresentação de nova proposta de Composição e Localização das Mesas Receptoras e Escrutinadoras: 

• Orientações recebidas no Seminário Eleitoral 

• Reunião com o T.R.E-PE – Aspectos técnicos 

• Envio de proposta ao Plenário – Sessão de 13 de setembro, impreterivelmente. 

• Aprovação do Edital Convocatório de Profissionais do Sistema. 
Os Presentes, 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 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  
  

Súmula de Reunião 
 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER 
REUNIÃO N°. 06  
DATA: 28 de agosto de 2017 
LOCAL: Crea-PE 
HORÁRIO: 13h30 
 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 
 

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 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. 
 
Que 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. 
 
O 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”; 
   
 Que o Crea-PE não dispõe de número suficiente de colaboradores para compor todas as mesas propostas, 
conforme regras definidas pela Deliberação acima descrita. 
   
 Que, 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. 
 
 A necessidade de adequação dos gastos com diárias e passagens dos membros que comporão às mesas, ao 
convênio Prodesu Programa de Representação Institucional para realização das eleições do Sistema Confea/Crea, 
nº IB. 
  
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. 
 
Analisaram a nova proposta de localização e composição das mesas apresentada pelo coordenador desta 
Comissão, Engenheiro Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito, nesta reunião, elaborada com base nos itens 
anteriormente detalhados e que mantém a posição de reduzir para 06 a quantidade de mesas a serem instaladas 
na sede do Conselho e acrescentar a mesa no Centro Regional de Operações do Nordeste do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico – O.N.S. e utilizar-se de profissionais do Sistema Confea/Crea para atuarem como presidentes 
das mesas instaladas no Recife e Região Metropolitana e como suplentes nos demais locais com vacância, por 
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indisponibilidade de colaboradores efetivos, a serem de classificados através de Edital Convocatório, a  exemplo 
do ocorrido no processo eleitoral de 2014. 

Deliberaram por unanimidade: 
 

1. Aprovar a proposta de composição das mesas receptoras e escrutinadoras para execução do processo 
eleitoral 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, conforme anexo, 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-Sede) 01 

05 Recife (CHESF- C.O.S) 01 

06 Recife (URB) 01 

07 Recife (COMPESA)  01 

08 Recife (INFRAERO) 01 

09 Recife (CELPE-Sede) 01 

10 Recife (CELPE-Bongi) 01 

11 Recife (O.N.S) 01 

12 Inspetoria de Arcoverde 01 

13 Inspetoria de Araripina 01 

14 Inspetoria de Afogados da Ingazeira 01 

15 Inspetoria de Cabo de Stº Agostinho 01 

16 Inspetoria de Carpina 01 

17 Inspetoria de Caruaru 01 

18 Inspetoria de Garanhuns 01 

19 Inspetoria de Goiana 01 

20 Inspetoria de Gravatá 01 

21 Inspetoria de Paulista 01 

22 Inspetoria de Palmares 01 

23 Inspetoria de Petrolina 01 

24 Inspetoria de Salgueiro 01 

25 Inspetoria de Serra Talhada 01 

Total de Mesas 30 

 
2. QUE a CER-PE solicitará à Presidência, o necessário para a convocação pública e custeio dos profissionais 

externos que serão necessários para finalizar a composição as mesas. 
 

3. QUE a CER-PE encaminhará esta proposta de composição e localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, durante a Sessão Ordinária de Setembro de 2017. 
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4. Revogar a Deliberação da CER nº. 007/2017. 

 
Ainda sobre este assunto, considerando a possibilidade de algum presidente de mesa precisar se ausentar em 
definitivo no dia da eleição e o suplente, que não seja profissional do sistema, necessitar assumir a posição do 
Presidente e considerando também, que o Crea-PE questionou a legalidade desta situação durante Seminário 
Eleitoral realizado no Confea nos dias 21 e 22/08/2017, tendo a Comissão Federal respondido que ficaria a critério 
da Regional decidir sobre o assunto.  
Os presentes deliberaram que caso algum presidente de mesa precise se ausentar em definitivo no dia da eleição 
qualquer outro mesário (secretário, secretário adjunto ou suplente), mesmo que não seja profissional do sistema, 
poderá assumir a posição do Presidente, desde que devidamente justificado na respectiva ata de eleição. 
 
4.3. Relato sobre o Seminário Eleitoral, realizado pela CEF nos dias 21 e 22/08 em Brasília; 

O Coordenador proferiu a leitura do resumo do seminário elaborado ela Secretária da CER, destacando: 

• Que serão publicadas erratas dos editais de convocação para realizar duas alterações importantes no Edital 
nº 1 de Convocação das Eleições Gerais. Destacou-se que a alteração mais importante ocorrida nos Editais 
refere-se ao período de desincompatibilização, prazo de protocolo e suas vedações, onde, a orientação da 
CEF foi a seguinte: 

• O Comprovante de desincompatibilização de emprego, função ou cargo, remunerado ou não, no Sistema 
Confea/Crea/Mútua, DEVERÁ ser protocolizado no Confea ou na sede do Crea, conforme o caso, no horário 
normal de funcionamento do setor de protocolo da autarquia, até a data limite de registro de candidatura no 
prazo previsto no Calendário Eleitoral (28 de agosto de 2017), com previsão de desincompatibilização para 
45 (quarenta e cinto) dias antes do pleito conforme a data limite prevista no Calendário Eleitoral (29 de 
setembro de 2017), e 

• Durante esse interstício do protocolo do registro até a efetivação da desincompatibilização com 45 (quarenta 
e cinco) dias antes do pleito, os interessados em concorrerem aos pleitos eleitorais, devem cumprir o 
disposto no art. 62 do anexo I e art. 63 do anexo II da Resolução nº 1.021/2007. 

• Que todas as consultas direcionadas à CER e CEF devem ser formalizadas por escrito (via e-mail ou Correio) e 
que antes de submetidas à CEF devem ser discutidas e deliberadas pela CER. Os candidatos não poderão se 
reportar diretamente à CEF e sim através da CER. Às consultas à CEF deverão ser assinadas somente pelo 
Coordenador da CER. 

• Foi contratado escritório de advocacia para dar o suporte jurídico exclusivo à CEF. 

• A CEF providenciará o sorteio dos candidatos à presidência do Confea em data que permita atender aos 
prazos do T.R.E-PE 

• A publicação no D.O.U não é obrigatória, ficando a critério da CER decidir pela publicação na imprensa 
oficial. 

• O calendário prevê dias para recurso e apresentação de documentos em finais de semana e feriados, por tal 
motivo, deve a CER providenciar o necessário para o funcionamento em esquema de plantão nestes dias. 

• A CEF não soube esclarecer se a contratação de pessoal pelo vice em exercício pode ser efetuada ou se seria 
considerada conduta vedada. Analisará em seguida se pronunciará formalmente. 

• O fornecimento de listagem contendo apenas o nome e nº de registro visa salvaguardar o Crea de eventuais 
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processos movidos por profissionais que se sintam prejudicados pelo fornecimento de dados pessoais sem 
que tenha havido autorização expressa para tal. 

• Após a aprovação da composição das mesas, as alterações eventualmente necessárias poderão ser 
executadas em até 15 dias antes da eleição, conforme determina a resolução 1.021/07. 

• A CER protocolou o ofício nº. 010/2017, contendo todos os questionamentos, de maneira a assegurar o 
aspecto formal, orientado pela própria CEF. 

 
4.4. Necessidade de plantão das assistentes da CER e colaborador de atendimento nos dias de final de semana e 
feriado contemplados no calendário eleitoral. (Artigos 48 e 115 da Resolução 1.021/2007). 
 
A CER, em observância ao artigo 48 da Resolução 1.021, de 22 de junho de 2007, discutiu a necessidade de plantão 
das Assistentes da CER-PE (Ana Rita Falcão e Maristela Portela F. Chagas) e de pelo menos (01 (um) colaborador de 
atendimento nos dias de final de semana e feriado contemplados no calendário eleitoral 2017 (anexos às 
deliberações da CEF 025/2017 e 027/2017), a saber: 02 e 03 de setembro / 07 a 10 de setembro e 16 de setembro. 
Considerando o item V do artigo 24 da Resolução 1.021/2007 do Confea. 
Art. 24. Compete à CER: (...) 
V - requisitar ao Crea os recursos necessários à condução do processo eleitoral; 
Deliberou: 
1.Determinar que as colaboradoras Maristela Portela Ferreira Chagas e Ana Rita Falcão deverão estar presentes no 
Crea-PE, em regime de plantão, nos dias de final de semana e feriado demandados pelo Calendário Eleitoral 2017; e, 
2.Que deverá ser solicitado à Presidência do Crea-PE o fornecimento da infraestrutura mínima de funcionamento 
para as datas em referência, bem como a indicação de 01 (um) colaborador (a) da Divisão de Atendimento ao Público 
-DIAP para protocolizar as eventuais solicitações de impugnação, contestações e recursos em tais dias. Devendo a 
Presidência, providenciar o pagamento das horas extras demandadas de acordo com os normativos internos e ainda, 
disponibilizar vouchers de táxi para traslado dos colaboradores envolvidos. 
3.Ressaltar que, caso não haja pedidos de impugnação de registros de candidatura à CER, tornar-se-á desnecessário 
o plantão nos dias 02 e 03 de setembro e assim sucessivamente, exceto 16 de setembro. 
 
4.5. Análise dos questionamentos encaminhados pela Chefe do Setor de Comunicação - CREA-PE relativas à fase 

de Campanha Eleitoral. 

A Comissão, após discutir os questionamentos, definiu pelo encaminhamento das seguintes respostas à área 
demandante: 
1. A marca da gestão poderá continuar nos canais de comunicação, bem como, nas peças de divulgação? Exemplos: 
parede da recepção, painel do auditório, site, Facebook, convites, material do Crea Jr, entre outros. 
Resposta: Item plenamente respondido através da Deliberação da CER 008/2017. 

 
2. O livro comemorativo dos 83 anos do CREA poderá ser presenteado nesse período de campanha? O mesmo 
contém uma matéria sobre a atual gestão e a palavra do presidente, retiraríamos apenas o marcador de páginas, 
avulso, que tem a mensagem e assinatura do mesmo. 
Resposta: Não. Uma vez que possui a marca da gestão e para que não se caracterize campanha indevida. Após as 

eleições poderá voltar a ser presenteado. 
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3. Publicação de fotos de eventos como: Alepe, Terça no Crea e etc, onde aparece o presidente como profissional do 
sistema, liberado ou não? 
Resposta: Liberado, desde que não haja destaque. 

 
4. Abertura do Terça no Crea, menção de que o programa é um sucesso, que traz assuntos relevantes para os 
profissionais do sistema e estudantes de engenharia e agronomia, e implantado na atual gestão? OU que o programa 
é um sucesso, que traz assuntos relevantes para os profissionais do sistema e estudantes de engenharia e 
agronomia, desde o ano passado?  
Resposta: A CER considera mais adequada a seguinte redação: O programa é um sucesso, traz assuntos relevantes 

para os profissionais do sistema e estudantes de engenharia e agronomia. (sem especificar a gestão ou período). 

 

4.6. Definições para as próximas reunião da CER:  

Ficaram definidas as seguintes reuniões: 
31/08, às 13h30 – Aprovação do edital das impugnações (apenas se houver impugnação); 
04/09, às 16h00 – Sorteio do número dos candidatos. 
04/09, às 17h00 – Apreciação dos registros e aprovação dos respectivos editais 

5. 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 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 
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