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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Alberto Lopes Peres Júnior, Liliane 
Barros Marques de A. Maranhão e Fernando Beltrão Lapenda. 

2. Comunicação de Licença 

Licenciou-se o Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

As súmulas das reuniões ordinárias nº 06, 07, 08 e 09 foram aprovadas por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Análise dos requerimentos de registro de candidatura ao cargo de Diretor-Financeiro da Mútua-PE, 
impugnações e contestações e respectivos pareceres jurídicos e aprovação da publicação do edital 
correspondente. 
4.1.1. Clayton Ferraz de Paiva  
4.1.2. José Renato leite Filho  
Considerando os artigos 6º, 19, 20, 22 e 23 da mesma Resolução; 
Considerando que Clayton Ferraz de Paiva, apresentou requerimento de impugnação à Deliberação 018/2017 da CER 
(protocolo 200065174/2017), que indeferiu seu registro, apresentando justificativa pela ausência dos documentos, 
bem como fazendo a juntada das certidões citadas como ausentes pela CER. 
Considerando que o candidato José Renato Leite Filho apresentou tempestivamente requerimento de impugnação à 
candidatura do referido profissional (protocolo 200065164/2017) alegando abuso de poder político por falta de 
desincompatibilização em período anterior ao dia do pleito eleitoral (três meses) aos cargos de Conselheiro do Crea-
PE e Diretor do Senge-PE. 
Considerando que o Engenheiro apresentou contestação à impugnação apresentada pelo oponente José Renato leite 
Filho (protocolo 200065479/2017) 
 Considerando os Pareceres nº 004/2017 e 005/2017, elaborados pela Assessoria Jurídica da CER, que opinaram 
respectivamente: 
1.Pelo indeferimento das razões de impugnação a candidatura do candidato Clayton Ferraz de Paiva apresentadas pelo 
candidato José Renato Leite Filho. 
2.Pelo indeferimento da impugnação apresentada pelo candidato Clayton Ferraz de Paiva à decisão da CER. No que 
toca aos documentos juntados pelo candidato Clayton Ferraz de Paiva de fls. 53 a 60 atende aos requisitos exigidos no 
inciso V do art. 16 da Resolução 1.022/2007 do Conselho Federal, opina favoravelmente ao deferimento do registro 
de sua candidatura, caso seja esse o entendimento desta CER (art. 6º, I e art. 22, ambos da Resolução 1.022/2007). 
Considerando que José Renato Leite Filho, protocolou requerimento de juntada de documentos ao processo de 
registro de candidatura, apresentando justificativa pela ausência das certidões citadas pela CER, bem como pela não 
apresentação da cópia do plano orçamentário de campanha (protocolo 200065161/2017). 
Considerando que o referido profissional apresentou ainda, impugnação ao registro de candidatura do Engenheiro 
Eletricista Clayton Ferraz de Paiva (protocolo 200065164/2017). 
Considerando o Parecer nº 004/2017 elaborado pela Assessoria Jurídica da CER, que opinou “Pelo indeferimento das 
razões de impugnação a candidatura do candidato Clayton Ferraz de Paiva apresentadas pelo candidato José Renato 
Leite Filho. No que toca aos documentos juntados pelo candidato José Renato Leite Filho de fls. 35 a 38 atende aos 
requisitos exigidos nos incisos V e VIII do art. 16 da Resolução 1.022/2007 do Conselho Federal, opinado 
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favoravelmente ao deferimento do registro de sua candidatura, caso seja esse o entendimento desta CER (art. 6º, I e 
art. 22, ambos da Resolução 1.022/2007) ”. 
Os presentes deliberaram:  
1.Pelo DEFERIMENTO do registro de candidatura ao cargo de Diretor-Financeiro da Mútua-PE, para o triênio 2018-
2020, do Engenheiro Eletricista CLAYTON FERRAZ DE PAIVA - Processo nº 200064387/2017. 
2.Pelo DEFERIMENTO do registro de candidatura ao cargo de Diretor-Financeiro da Mútua-PE, para o triênio 2018-
2020 do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho JOSÉ RENATO LEITE FILHO - Processo nº 200064520/2017 
3.Autorizar a publicação do Edital correspondente, em 24 de outubro de 2017, dando o prazo de 02 (dois) dias úteis 
para interposição de recursos à CEF, que devem ser protocoladas, no horário normal de funcionamento, nos dias 25 e 
26 de outubro de 2017. 
 
4.2. Solicitação de dispensa de participação nas Eleições 2017 – Colaborador Fábio Virgínio de Barros  
Considerando que a Composição e Localização das Mesas Receptoras e Escrutinadoras 2017 encontra-se aprovada 
pelo Plenário do Crea-PE, através da Decisão PL/PE nº. 131/2017, de 13 de setembro de 2017 e Portaria da 
Presidência nº. 184, ad referendum do Plenário, de 06 de outubro de 2017.  
Considerando, no entanto, o requerimento de dispensa da função de mesário, apresentada pelo colaborador Fábio 
Virgínio de Barros, no qual detalha a justificativa e a motivação para tal solicitação. 
Considerando que o referido colaborador havia sido designado pela CER para atuar como presidente de mesa no 
Escritório de Jaboatão dos Guararapes. 
Considerando que, através do processo de convocação pública de profissionais para atuarem como mesários (Edital nº 
010/2017 da CER-PE), houveram inscritos para Jaboatão dos Guararapes. 
 Os presentes deliberaram por: 
1.Deferir a solicitação de dispensa do serviço eleitoral 2017, apresentada pelo colaborador Fábio Virgínio de Barros. 
2.Realizar novo sorteio, dentre os inscritos para o Escritório Jaboatão dos Guararapes através do processo de 
convocação pública de profissionais – Edital 010/2017 da CER-PE, visando à recomposição da mesa receptora e 
escrutinadora, a ser instalada no referido Escritório. 
3.Encaminhar a nova composição da mesa de Jaboatão dos Guararapes para conhecimento e aprovação do Plenário do 
Crea-PE, conforme preceituam aos artigos 12, 24 e 25 da Resolução 1.021/2007 do Confea. 
Considerando que, neste sentido, a Comissão realizou nesta mesma data, sorteio entre os profissionais inscritos para 
Jaboatão dos Guararapes, sendo eles: Hiuri Barreto, Rafael Lima, Juarez Medeiros, Edson Gueiros e Márcia 
Cavalcanti. Cujos profissionais sorteados foram: o Engenheiro Ambiental Rafael Lima, e no caso de sua 
impossibilidade, a Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho Márcia Cavalcanti. 
Assim a mesa receptora e escrutinadora a ser instalada no escritório de Jaboatão dos Guararapes com o profissional 
sorteado, passou a apresentar a seguinte composição: 

LOCAL 02 ESCRITÓRIO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

Endereço 
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1650, sl 26, Centro Comercial Market Place, Piedade, 
Jaboatão dos Guararapes/ Fone: (81) 3462-7497 

Cargo Presidente Secretário Secretário-adjunto Suplente 

Mesa 07  

 A a Z 

Rafael Lima da 
Costa Ferreira 

Maria Aparecida de S. 
Furtado 

Josineide Teixeira 
de S. Guerra 

Jucélia Maria C. de 
Moraes  
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4.3. Consulta do Candidatos Luiz Antônio de Melo sobre propaganda patrocinada em mídias sociais. – Parecer 
Jurídico 03/2017. 
Considerando a consulta do Candidato à Presidência do Crea-PE, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Luiz 
Antônio de Melo, protocolo nº 200064916/2017, de 11/10/2017, acerca da possibilidade de utilização de publicidade 
patrocinada nas redes sociais (facebook, instagram, twitter e similares) durante a campanha eleitoral 2017 em 
Pernambuco. 
Considerando o Parecer nº 03/2017, elaborado pela Assessoria Jurídica da CER, cujo trecho transcrevemos a seguir: 
“A Resolução 1.021/2007 do Confea, que regulamenta o processo eleitoral para Presidente do Confea, Creas e 
Conselheiro Federal, em seu art. 54, disciplina as condutas vedadas aos candidatos, no entanto é silente quanto a 
propaganda paga em mídias sociais. Os Arts. 55 a 59, que disciplinam a campanha eleitoral, guardam igual silêncio. 
Sendo assim, utilizamos subsidiariamente a Lei 9504/97, que estabelece as normas gerais para eleições em nosso país, 
vejamos: Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o 
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Por análise do texto de lei supracitado é claro o entendimento 
de que é vedada a utilização de qualquer tipo de veiculação de propaganda eleitoral paga na internet (como regra 
geral), e em caráter de exceção, admite-se as publicações destinadas a impulsionamento de conteúdo. Originalmente, 
texto do art. 57-C da Lei 9504/97 vedava qualquer tipo de propaganda eleitoral na internet, sendo tal exceção 
introduzida recentemente (06 de outubro de 2017) pela lei 13.488/2017, não possuindo qualquer tipo de 
regulamentação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Nesse contexto entende-se que a publicidade patrocinada 
nas redes sociais (facebook, instagram, twitter e similares), enquadra-se na regra geral contida no artigo 
supramencionado, sendo, portanto, vedada sua utilização”. 
Os presentes deliberaram por: 
1.Por unanimidade, acompanhar o parecer jurídico, devendo ser comunicado a todos os candidatos que a publicidade 
patrocinada nas redes sociais (facebook, instagram, twitter e similares), enquadra-se na regra geral contida no artigo 
57-C da Lei 9504/97, que estabelece as normas gerais para eleições em nosso país, sendo, portanto, vedada sua 
utilização no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua 2017. 
 
4.4. Novo cronograma do T.R.E-PE: 

• Envio dos dados dos eleitores: 17 de novembro; 
• Treinamento dos mesários: 05 e 06 de dezembro - 02 turmas (uma por dia). 14 às 17 horas; 
• Teste e validação das urnas: 30 de novembro, às 14 horas. (Na presença dos Candidatos, CER e GTI) 
• Retirada das Urnas: 11 de dezembro, às 14 horas; 
• Devolução das Urnas: 18 de dezembro, às 14 horas. 
•  

4.5. Questionamentos recebidos durante a reunião de inspetores, realizada em Arcoverde. 
Considerando que o Conselheiro Jorge Wanderley participou, representando a CER, da reunião dos 
Inspetores, ocorrida em Arcoverde no último dia 21 de outubro de 2017, ocasião na qual foram solicitados 
os seguintes esclarecimentos relativos às eleições 2017: 
•Os Inspetores podem contactar rádios locais objetivando divulgar o processo eleitoral 2017, com destaque 
para a alteração dos locais de votação? 
•Como se dará a abertura e fechamento das Inspetorias no dia das Eleições? Os funcionários locais deverão 
se responsabilizar por esta demanda? 
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•Algumas Inspetorias funcionam em prédios de Prefeituras. A CER deverá enviar ofício sobre o dia da 
eleição e horário diferenciado? 
 
Os presentes deliberaram por: 
1.Os Inspetores não poderão contactar as rádios locais, uma vez que a divulgação do processo eleitoral 
deverá se dar de forma padronizada e deve ser diretamente gerida pelos membros da Comissão Eleitoral, 
visando conferir o máximo de isonomia ao pleito, além do que, já existe previsão de propaganda nas rádios 
de todas as Inspetorias Regionais através do Prodesu – Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Confea, Nº I-B; 
2.No dia da eleição, a abertura e o fechamento das Inspetorias deverá ficar sob a responsabilidade dos 
colaboradores locais, independentemente de estarem compondo mesa ou não, devendo ser repassada pela (s) 
área (s) competente (s) esta orientação. 
3.A Comissão Eleitoral Regional enviará ofício informando sobre as eleições e a necessidade de 
funcionamento diferenciado no dia 15/12/2017 para as Prefeituras que possuem parceria com Crea-PE, 
relativa à cessão de prédios, no caso Afogados da Ingazeira e Paulista. 
 
 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 16h00, 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 
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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. Civil Liliane Barros Marques de A. Maranhão 
 
 

 

 
 

 

 
 


