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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Alberto Lopes Peres Júnior, Jorge 
Wanderley Souto Ferreira, Liliane Marques Albuquerque Maranhão e Fernando Beltrão Lapenda. 

2. Comunicação de Licença 

Não houveram.  

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

As súmulas das reuniões Ordinárias nºs 11 e 12 foram aprovadas por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Análise e deliberação acerca da denúncia e justificativa apresentadas quanto à fixação de faixa na CHESF pelo 
Candidato Luiz Antônio de Melo. 
Considerando os termos da Deliberação da CER-PE nº. 028/2017, de 20 de novembro de 2017, que, por 
unanimidade, decidiu pela vedação da utilização de material tipo banner na campanha eleitoral do sistema 
Confea/Crea e Mútua 2017, visando evitar a caracterização do abuso de poder econômico, político e dos meios de 
comunicação. Devendo, esta decisão, ser comunicada a todos os candidatos 
Considerando que, em 28 de novembro de 2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-PE (triênio 2018/2020) 
Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, protocolou, sob o nº 200068290/2017, manifestação referente à suposta 
propaganda eleitoral irregular praticada pelos candidatos Luiz Antônio, candidato à Presidência do Crea-PE; Adriano 
Lucena, candidato a Diretor Geral da Mútua-PE; e Mauricio Viana, candidato a Diretor Administrativo da Mútua-PE, 
tendo em vista a fixação de faixa nas grades das dependências da Chesf - Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 
Considerando que a CER encaminhou a referida manifestação em seu inteiro teor ao candidato Luiz Antônio de Melo, 
determinando a imediata retirada da faixa e 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 
1º/12/2017 sob o nº. 200068721/2017, comprovando a retirada da faixa, alegando que a Deliberação 028/2017 da 
CER, é nula de pleno direito, pois funda-se juridicamente na Resolução 1.021/2007, que supostamente estaria 
revogada pela Resolução 1.093/2017, ambas do Conselho Federal. E ainda, que a referida propaganda eleitoral 
irregular não foi fixada por nenhum dos candidatos e sim por algum (ns) apoiador (es). 
Considerando o Parecer Jurídico 010/2017, elaborado pelo Assessor da Comissão Eleitoral, que apresenta a seguinte 
conclusão: 
“Frente ao exposto dada a utilização de material gráfico em descompasso com a Deliberação 028/2017 da CER, bem 
como restarem violados o art. 37 da Lei 9.504/97 e o art. 62, II, “d” da Resolução 1021/2007 do Confea opino pelo 
encaminhamento da presente denúncia a Comissão de Ética Profissional deste Regional, com base no art. 108 da 
Resolução 1021/2007 do Confea, para o devido processamento nos termos da Resolução 1004/2003 do Conselho 
Federal (disciplina o processo ético disciplinar) ”. 
A Comissão decidiu por acatar solicitação formalizada pelo Advogado dos “denunciados” e autorizou defesa oral do 
mesmo, agendada para o dia 07/12/2017, para somente após isso deliberar sobre o assunto. 
Em seguida, após relatos dos conselheiros e componentes da Comissão Eleitoral Regional - CER, Liliane Albuquerque 
Maranhão e Jorge Wanderley S. Ferreira, acerca de ligação recebida do Candidato Luiz Antônio de Melo, em 
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06/12/2017, na qual o mesmo os abordou solicitando “julgamento com isenção”, quanto à denúncia protocolada 
pelo também candidato Evandro Alencar, relativa à possível propaganda irregular, por fixação de faixa na CHESF, 
durante a reunião da CER-PE. 
A Comissão julgou imprópria a ação, por desabonar a conduta e postura dos citados Conselheiros, que se sentiram 
ofendidos com a abordagem e termos utilizados, maculando também os demais membros desta Comissão, por 
transparecer que as decisões desta Comissão não são tomadas de forma isenta e deliberou que a CER deverá 
encaminhar NOTA DE ADVERTÊNCIA ao candidato Luiz Antônio de Melo pelo descumprimento do item 2 da 
Deliberação da CER 008/2017 (... todas as próximas consultas e ou orientações solicitadas à Comissão Eleitoral 
Regional – CER, deverão ser encaminhadas formalmente por escrito via e-mail ou correio), bem como pelos termos 
empregados durante a ligação relatada pelos Conselheiros, confirmando também que todas as decisões desta 
Comissão Eleitoral seguem pautadas pela democracia, isenção, legalidade e transparência. 
 
4.2. Solicitações de dispensa dos mesários Edson Fideles (Presidente Compesa) e Elton Pastor (Presidente sede) e 
informativo das mesárias Ângela Rafaela e Munique Rodrigues sobre a necessidade de saída antecipada no dia da 
eleição. 
Solicitações acatadas pelos membros da Comissão, devendo a Secretária da CER providenciar as devidas 
substituições. 
4.3.Eleição do Diretor–Financeiro, no dia 13/12: roteiro e providências necessárias; 
O Coordenador informou que todos os conselheiros receberam e-mail contendo o roteiro da eleição, previsto pela 
Resolução 1.022/2007, bem como o plano de trabalho e currículo dos candidatos. Salientou ainda, a importância da 
presença dos membros da Comissão, uma vez que nesta eleição a CER assume o papel de mesa receptora e 
escrutinadora dos votos.  
4.4. Análise da possibilidade de autorização de distribuição de material de campanha de todos os candidatos na 
sede do Crea, escritórios e Inspetorias, como forma dos profissionais conhecerem os candidatos. 
Considerando a discussão que vem sendo desenvolvida entre as comissões eleitorais do sistema acerca da 
possibilidade de autorização de distribuição de panfletos dos candidatos nas dependências do Conselho. 
Considerando o que dispõe o item 1 da Deliberação 200/2017 da Comissão Eleitoral Federal – CEF  

“1 - As Comissões Eleitorais Regionais ficarão a cargo de fiscalizar as ações de publicidade e divulgação dos 
candidatos, buscando manter a razoabilidade para que o poder político e econômico não desequilibre o 
pleito, levando-se em conta a realidade de cada Estado”. 

Considerando que os membros da CER avaliaram a necessidade de propiciar meios para divulgar uniformemente, 
entre os eleitores, os candidatos aos cargos em disputa. 
Os membros da CER deliberaram, por unanimidade pela autorização de aposição de panfletos e folders de campanha 
de todos os candidatos, em local específico a ser indicado/destacado pela Comissão Eleitoral na sede, escritórios e 
Inspetorias, desde que o tamanho da peça gráfica não ultrapasse as dimensões de um A5, de forma que os mesmos 
possam ser recolhidos pelo próprio eleitor e público em geral de forma espontânea e voluntária, sendo vedada a 
ação de panfletagem nos referidos locais. 
4.5. Acompanhamento da instalação das urnas na sede, na tarde do dia 14/12; 
O Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior disponibilizou-se para acompanhar a montagem das mesas juntamente 
com a Secretária da CER, Maristela Portela. 
4.6. Distribuição dos membros da CER no dia da eleição; 
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Os presentes deliberaram por concentrar-se na sede, objetivando facilitar as decisões e providências necessárias no 
dia da eleição. 
4.7. Procedimento para apuração dos votos – Divulgação do Resultado final. 
O Coordenador da CER explicou que foi solicitada a reserva do auditório e elaboração de planilha em excel para 
facilitar a apuração dos votos no dia 15/12; 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 19h00, 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. Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 
 
 
 

 
Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira  

 
 

 

 
 

 

 
 


