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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 16ª 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 13 de dezembro de 2017, o candidato ao cargo de Presidente do 

Crea-PE (triênio 2018/2020) Eng. Civil Luiz Antônio de Melo, formalizou à CER, manifestação 

referente a abuso de poder político, materializado pela utilização de bem imóvel do Crea-PE, no 

Município de Petrolina (sala Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Tecnólogos 

e Técnicos do Médio São Francisco - ASSEA, que funciona na sede da Inspetoria do Crea-PE), 

para atividades de campanha pelo candidato à reeleição Evandro Alencar, anexando fotografia 

comprobatória da conduta vedada. 

 

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

candidato Evandro Alencar, concedendo o prazo de dois dias para apresentação de defesa, em 

consagração aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

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

CER, em 15/12/2017, na qual apresentou, dentre outros pontos, os seguintes argumentos, 

visando comprovar a improcedência da denúncia: A sala da ASSEA não pertence ao patrimônio 

do Crea, tratando-se de sala cedida, através de contrato de comodato; O candidato denunciado 

não tinha conhecimento da reunião de campanha em tela;  

 

Considerando os entraves legais evidenciados nesta reunião, pelo fato da CER não poder 

asseverar que o candidato Evandro Alencar tinha conhecimento ou não da reunião de campanha, 

ocorrida na sala da citada Associação, para então poder formalizar o envio da demanda para a 

Comissão de Ética Profissional, com vistas à abertura de processo ético disciplinar, conforme 

prevê o art. 62, II, “d” da Resolução 1.021/2007 do Confea, uma vez que a Resolução 

1.004/2003 (que disciplina o processo ético disciplinar) determina que: 

 

Art. 7º (...) § 1º O processo poderá iniciar-se a partir de relatório apresentado pelo 

setor de fiscalização do Crea, após a análise da câmara especializada da modalidade 

do profissional, desde que seja verificado indício da veracidade dos fatos. 

Art. 8º Caberá à câmara especializada da modalidade do denunciado proceder a 

análise preliminar da denúncia, no prazo máximo de trinta dias, encaminhando cópia 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER-PE 

 

Deliberação : Nº. 040/2017 

Interessado : Comissão Eleitoral Regional - CER  

Assunto : Análise da manifestação sobre possível prática de conduta vedada 

nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea e Mútua, por uso de 

bem imóvel – ASSEA, em atividades de Campanha. 

 

 

 

   

  

http://www.creape.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 

Home page: www.creape.org.br  e-mail: cer-pe@creape.org.br 

 

 

ao denunciado, para conhecimento e informando-lhe da remessa do processo à 
Comissão de Ética Profissional. 

 

 

DELIBEROU: 

  

1. A CER deverá encaminhar ofício à Comissão Eleitoral Federal-CEF solicitando 

orientações acerca da correto procedimento e embasamento legal para instauração de 

processo ético e adequada responsabilização da conduta vedada em discussão. 

  

2. Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 
Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 
 
 
 
 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 
Coordenador Adjunto 
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