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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 

Não foram pautadas. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Protocolo 200069172/2017 – Evandro Alencar - Consulta sobre regularidade da utilização de propaganda em 
emissora de rádio – Entrevista na Rádio Serra FM – pelo candidato Luiz Antônio de Melo. 
4.2. Protocolo 200069226/2017 – Luiz Antônio de Melo – Questionamentos sobre evento realizado na FIEPE em 
comemoração ao Dia do Engenheiro / CI PRES 037/2017 – Responde aos questionamentos do candidato. 
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 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. 
Foi deliberado:  
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 
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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. 
3.3. Protocolo 200069321/2017 - Evandro Alencar - Consulta sobre regularidade da distribuição de panfletos na 
sede do Crea-PE – pelo candidato Luiz Antônio de Melo. 
Considerando que, em 12/12/2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-PE (triênio 2018/2020) Eng. Civil 
Evandro de Alencar Carvalho, protocolou, sob o nº 200069321/2017, manifestação referente à suposta propaganda 
eleitoral irregular praticada pelo candidato à Presidência do Crea-PE Luiz Antônio de Melo, tendo em vista 
distribuição de panfletos de campanha do Candidato Luiz Antônio de Melo, na sede do Crea-PE. 
Considerando que pelas fotografias anexadas na própria denúncia, constata-se que a panfletagem ocorreu fora das 
dependências da sede do Crea-PE. 
A CER DELIBEROU, por unanimidade, pelo arquivamento da denúncia, por improcedência quanto à prática de 
conduta vedada. 
3.4. Denúncias do candidato Luiz Antônio de Melo contra o candidato Evandro Alencar – Abuso de poder 
econômico – Aumento de despesas e Utilização de bem público em atividades de Campanha. 
Considerando que, em 12/12/2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-PE (triênio 2018/2020) Eng. Civil e 
de Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo, formalizou requerimento à CER, através de mensagem eletrônica, 
na qual solicita análise da CER quanto ao possível abuso de poder econômico, em razão de reformulação 
orçamentária aprovada em pleno período de campanha eleitoral, concretizando aumentos significativos para o 
exercício presente que poderiam afetar a isonomia e igualdade do pleito, uma vez que a atual gestão se submete à 
reeleição. 
A CER DELIBEROU, por unanimidade, pelo arquivamento da denúncia, por considerar se tratar de matéria que 
extrapola as competências da Comissão, devendo ser orientado ao denunciante que formalize requerimento junto à 
administração do Crea-PE e/ou órgãos controladores como TCU e CGU. 
3.5. Eleição do Diretor-Administrativo: Definição de procedimentos de escrutinação de mesas com números de 
votos inferiores a 03 – regras do sigilo da votação. 
A CER deliberou, que, desde que preservado o sigilo do voto no momento da votação, que os votos poderão ser 
escrutinados normalmente. 
3.6. Alterações no layout de instalação das mesas na sede do Crea-PE. 
Novo layout apresentado pelo coordenador adjunto Alberto Peres, que desloca uma das mesas do salão do 
atendimento para a sala da ouvidoria, foi aprovado por unanimidade. 
3.7. Alteração no local de instalação da urna na URB. 
O coordenador informou sobre a mudança no local de instalação da urna da URB, por determinação da própria 
Empresa de Urbanização, que explicou que o local anterior estaria passando por reformas, e que por este motivo a 
mesa seria instalada em sala da Diretoria de Obras. 
3.8. Envio do material dos candidatos para divulgação nas mídias oficiais do Crea- Descumprimento de prazos e 
padrões pré-estabelecidos. 
O Setor de Comunicação do Crea solicitou uma posição da Comissão Eleitoral para o não cumprimento das regras e 
prazos definidos para o envio de materiais das campanhas pelos candidatos: 
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Evandro Alencar e Augusto Nogueira - seus textos vieram em colunas e ultrapassam as 55 linhas, está em PDF, 
quando deveria ser em Word; 
Luiz Antônio - pediu para repetir o material do mês de outubro, às 21h39, na data limite, quando deveria tê-lo 
enviado novamente e encaminhado até às 15h; 
Adriano Lucena e Maurício Viana - não enviaram os seus materiais. 
Apenas o candidato Marcelo tabatinga encaminhou o material dentro do prazo e regas de formatação definidos. 
A CER decidiu que que apenas o material do candidato Marcelo Tabatinga deverá ser publicado nas mídias oficiais do 
Crea, uma vez que os demais não atenderam a todos os requisitos dispostos no Plano de Comunicação. 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 18h30, 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. Civil Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda 

 Eng. Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 
 

 
Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira  

 

  
 


