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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 

do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 

na Resolução 1.021/2007 do Confea. 

 

Considerando que, em 11/12/2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-PE 

(triênio 2018/2020) Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, protocolou, sob o nº 

200069172/2017, manifestação referente à suposta propaganda eleitoral irregular praticada pelo 

candidato à Presidência do Crea-PE Luiz Antônio de Melo, tendo em vista a divulgação em rede 

social de suposta conduta vedada, por campanha irregular na rádio Serra FM. 

 

Considerando que a CER encaminhou a referida manifestação em seu inteiro teor ao 

candidato Luiz Antônio de Melo, concedendo o prazo de dois dias para apresentação de defesa, 

em consagração aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

 

Considerando que dentro do prazo determinado, o referido candidato apresentou defesa, 

protocolada em 13/12/2017 sob o nº. 200069424/2017, informando que o denunciado não 

incorreu em qualquer irregularidade, tendo o mesmo, simplesmente participado de uma única 

entrevista com tema estranho ao processo eleitoral, de forma gratuita e sem qualquer pedido de 

voto etc., apresentando inclusive o convite da Rádio Serra FM para entrevista com o tema sobre 

segurança do trabalho, no dia 09/11/2017. 

 

Considerando também que, em 11/12/2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-

PE (triênio 2018/2020) Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo, 

protocolou, sob o nº 200069226/2017, carta urgente, na qual solicita diversos esclarecimentos à 

CER e à Presidência do Crea-PE, acerca de evento comemorativo ao dia do engenheiro, 

realizado na FIEPE naquele mesmo dia, a saber: Se o Crea-PE seria responsável pelo eventos; 

Caso fosse, se o candidato Evandro Alencar teria sido convidado e caso positivo, o motivo pelo 

qual os demais candidatos não foram convidados e se haveria espaço na mesa de honra para 

todos os candidatos aos cargos do Crea e Mútua. 

 

Considerando que a CER encaminhou a referida carta à Presidência do Crea, que por sua 

vez, através da CI PRES 037/2017, de 11/12/2017, esclareceu que: O evento não seria realizado 
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pelo Crea; Que não conhecia a lista de convidados e que, portanto, não poderia confirmar se o 
candidato Evandro ou qualquer outro havia sido convidado e que assim, não poderia informar o 

motivo pelo qual os demais candidatos não receberam o convite. 

 

DELIBEROU: 

  

1. Quanto à denúncia sobre a entrevista concedida à Rádio Serra FM – protocolos 

200069172/2017 e 200069424/2017 – a Comissão decidiu por diligencia através de 

ofício à Rádio Serra FM, objetivando confirmar as informações apresentadas na 

defesa, se confirmadas, arquivar a denúncia, por considerar não se tratar caso de 

prática de conduta vedada. 

  

2. Sobre a Carta Urgente relativa ao Evento na FIEPE – Protocolo 200069226/2017 – A 

Comissão decidiu pelo arquivamento da mesma, pelo fato de não haver comprovados 

fatos que atrelem a responsabilidade do evento ao Crea-PE. 

 

 

3. Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 
Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 
 
 
 
 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 
Coordenador Adjunto 
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