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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Jorge Wanderley Souto Ferreira e 
Fernando Beltrão Lapenda. 

2. Comunicação de Licença 

Licenciaram-se os Conselheiros Alberto Lopes Peres Júnior e Liliane Barros Marques de A. Maranhão. 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

As súmulas das reuniões Extraordinárias nº 01, 02 e 03 foram aprovadas por unanimidade, assim como, a súmula da 
reunião ordinária nº 10, realizada em 24/10/2017. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Aprovação dos layouts das mesas/urnas da sede e locais externos;  
Os layouts da sede e entidades externas onde serão instaladas urnas (URB, Chesf, NOS, Compesa, Infraero e Celpe) 
foram avaliados pelo coordenador e demais presentes e foram aprovados com as seguintes considerações quanto à 
proposta apresentada para a sede: 
Verificar a possibilidade de transferência da mesa de voto em separado da Ouvidoria para a sala da DADM; 
Rever o posicionamento das urnas 03 e 04, de forma que as mesas não fiquem visíveis para a porta de vidro de 
entrada, se necessário, isolar a área externa; 
Verificar a possibilidade de utilização da sala do profissional, objetivando aumentar o espaço de circulação entre as 
urnas. 
 
4.2. Solicitação de dispensa de participação nas Eleições 2017 – Colaboradora Lúcia de Fátima Souto Maior. 
Considerando os motivos apresentados pela colaboradora e o princípio da isonomia, a solicitação foi deferida, 
devendo ser providenciada a devida substituição através dos profissionais inscritos através de edital convocatório; 
 
4.3. Solicitações do Candidato Evandro Alencar: 
4.3.1. Possibilidade de utilização de adesivo veicular na campanha eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua – 
2017. Protocolo nº 200066865/2017:  
Considerando o Parecer nº 07/2017, elaborado pela Assessoria Jurídica da CER, cujo trecho transcrevemos a seguir: 
“O requerimento de consulta formulado pelo candidato EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO encontra disciplina 
expressa na Resolução 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que regula a propaganda no período 
eleitoral, vejamos:      
Art. 15.  Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a 
veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou em papel, não exceda a meio metro 
quadrado e não contrarie a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1º do art. 14 
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º).   
(...)   
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do 
para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no § 2º do art. 16, observado o 
disposto no § 1º deste artigo.  
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Frente ao exposto, pela disciplina dada pela Resolução 23.457/2015 – TSE, entendo inexistir ofensa ao regulamento 
eleitoral a propaganda em veículos, no formato de adesivos microperfurados limitado até a extensão total do para-
brisa traseiro”.    
Os presentes deliberaram, por unanimidade, pelo acompanhamento do parecer jurídico, devendo ser comunicado a 
todos os candidatos que a publicidade de campanha eleitoral em veículos, através de adesivos microperfurados, é 
permitida, desde que limitada à extensão total do para-brisa traseiro, conforme disciplina a Resolução 23.457/2015 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
 
4.3.2. Listagem de eleitores por urna de votação: 
Considerando as solicitações apresentadas pelos candidatos Evandro Alencar, Luiz Antônio de Melo e Adriano 
Lucena, relativas ao fornecimento das listagens de eleitores por urna / local de votação. 
Considerando o que dispõe a Deliberação 035/2017 da Comissão Eleitoral Federal-CEF, sobre o tema: 
Considerando a manifestação jurídica do Procurador Jurídico do Confea, na qual conclui-se que “ante o exposto, 
tendo em vista a técnica da Ponderação de Interesses como resolução de conflitos principiológicos, levando-se em 
consideração o Princípio da Publicidade e a dicotomia com a proteção à privacidade e à intimidade, conclui-se pela 
possibilidade de se encaminhar orientação aos Creas no sentido de ser possível a disponibilização da base de dados 
dos profissionais registrados, em atenção ao procedimento democrático eleitoral, com exceção das informações de 
identidade, CPF, passaporte e endereço”, inclusive endereço físico e eletrônico, os quais não poderão ser 
disponibilizados; 
Item 21 - Orientar as Comissões Eleitorais Regionais que a disponibilização da base de dados dos profissionais 
registrados somente pode ser deferida aos candidatos homologados, mediante requerimento formalizado no Crea 
ou no Confea, conforme o caso, podendo ser disponibilizada por meio de listagem impressa e/ou digital, contendo 
tão somente o nome do profissional e o seu número de registro, sendo vedada a disponibilização de quaisquer 
outros dados, inclusive a informação se o profissional está apto ou não a votar; 
Considerando o prazo limite para pagamento de anuidade definido pelo Confea - 15/11/2017, bem como a data de 
envio das listagens para o T.R.E.-PE - 17/11/2017. 
Os presentes deliberaram, por unanimidade, pelo acompanhamento da Deliberação da CEF, devendo ser fornecidas 
aos candidatos requerentes, somente após 17 de novembro de 2017, as listagens dos eleitores por urna/local de 
votação, contendo apenas o nome completo e o número de registro dos profissionais. 
4.3.3. Solicitação de cópia do todo o processo eleitoral – Deliberaram pelo deferimento da solicitação, após a 
atualização dos documentos/arquivo e coleta das assinaturas pendentes, pela secretária da CER. 
4.4. Prodesu: Estágio das licitações e prazos; 
Visando colher informações atualizadas a respeito do Prodesu - Eleições, o Coordenador da CER, Eng. Carlos Roberto 
Aguiar de Brito, solicitou que as representantes do Setor de Comunicação do Crea-PE, Sras. Suenya Aragão e Ana 
Paula Cavalcanti, bem como o Assessor Jurídico Petrúcio Aragão, expusessem o estágio atual das licitações relativas à 
contratação dos serviços gráficos e de publicidade, constantes do referido Programa. Neste sentido, a Chefe do 
SECOM, Suenya Aragão, informou que: 
1. A Licitação para a contratação da empresa gráfica foi concluída e o contrato assinado, desta forma, as peças 
gráficas (banner, faixas, cartazes, cédulas e envelopes) começarão a ser produzidas e entregues conforme demanda. 
2. A Licitação para contratação da empresa de publicidade foi "deserta", em reunião na presidência, sem a presença 
da CER, foi autorizada a contratação direta. 04 empresas apresentaram orçamento, sendo o mais vantajoso o 
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apresentado por uma empresa de Goiás.  
Inicialmente um advogado da GJUR do Conselho orientou pelo descarte deste orçamento e pela contratação da 
empresa com o segundo melhor preço, que era de uma empresa com sede em PE. Porém, o Gerente Jurídico, na 
data de hoje, reviu tal orientação e explicou que a empresa de GO não poderia ser descartada, pelo princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório da Lei de Licitações, uma vez que o Edital não especificava ou restringia a 
localização das interessadas no certame.  
O coordenador da CER insistiu na dispensa da empresa de Goiás, porém, o Gerente do Jurídico ratificou sua posição 
inicial, de que a mesma não poderia ser descartada. Este fato levou a um debate na reunião com a presença dos 
citados e pensou-se até em suspender tal tipo de divulgação, neste momento, o Dr. Petrúcio Aragão salientou que o 
processo eleitoral poderia ser completamente prejudicado pela ausência da ampla divulgação, prevista no Prodesu. 
O Coordenador da CER efetuou ligação para o Presidente, no modo viva voz, relatando os fatos acima detalhados, 
explicado que a única possível saída, para a contratação da empresa de Goiás em tempo hábil, seria a dedicação 
exclusiva dos funcionários envolvidos na licitação e que estes trabalhos fossem coordenados pelo Gerente do 
Jurídico, tendo o presidente aceito a proposta, bem como a indicação da coordenação dos trabalhos pelo Gerente do 
Jurídico. Ficando acordado que: 

 A empresa de Goiás deverá ser contactada pelo SECOM, o quanto antes, para formalização do 
interesse/aceite e envio da documentação para fins de habilitação; 

 Com a anuência da Presidência, o Advogado Petrúcio Aragão deverá coordenador os trabalhos dos setores 
envolvidos no processo, visando alcançar a celeridade necessária para a assinatura do contrato. 

 O SECOM deverá, paralelamente, iniciar as tratativas com a empresa para adiantar, o que for possível, no 
tocante ao objeto do contrato. 

4.5. Revisão de todas as providências operacionais para o dia das eleições – Item retirado de pauta, devendo ser 
discutido na próxima reunião. 
4.6. Treinamento no TER- Item retirado de pauta, devendo ser discutido na próxima reunião;  
4.7. Distribuição dos membros da CER no dia da eleição - Item retirado de pauta, devendo ser discutido na próxima 
reunião; 
4.8. Envio de Ofício para a OAB – Autorizado o envio pelos presentes após a leitura do mesmo pelo Coordenador. 
4.9. Solicitação do Candidato Luiz Antônio de Melo – Listagem de eleitores por urna de votação – Item deliberado 
em conjunto com o item 4.3.2 pela similaridade. 
 

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. 
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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. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira -  
 

 
 

Eng. Civil Fernando A. Beltrão Lapenda 
 
 

            
 
 

 

 
 

 

 
 


