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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 

3.1. Editais, Prazos, Mapas de Apuração e Relatório Final da Eleição; 
A CER após publicar os últimos editais previstos pelo calendário oficial das eleições, bem como após deliberar no dia 
15/12/2017, pela anulação dos votos em separado das urnas da Celpe Bongi e Infraero e pela substituição de 
mesários e correção no preenchimento dos mapas de apuração (Deliberações CER 036 A, 037 e 038), elaborou a ata 
e mapas finais de apuração e nesta data providenciou o envio à CEF, através de mensagem eletrônica, todos 
anexados a esta súmula. 
3.2. Deliberação da CER acerca da problemática apresentada na distribuição dos eleitores das Entidades Externas, 
bloqueio dos telefones corporativos e atraso na disponibilização dos computadores de consulta. 
A CER decidiu por relatar todo o ocorrido na ata final de apuração, incluindo na mesma as consignações dos 
advogados dos candidatos Luiz Antônio de Melo e Evandro Alencar e o conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito 
solicitou o registro em ata dos seguintes fatos ocorridos durante o dia da eleição: 
1. Alteração das listas de votação, sem a autorização da CER, dos profissionais, nem dos órgãos onde houveram 
urnas, causando tumulto e esvaziamento da votação na região metropolitana (E-mail da GTI do Crea anexado); 
 2. Bloqueio dos celulares coorporativos no dia da Eleição, prejudicando a comunicação entre CER e mesários (E-mail 
da Presidência do Crea anexado); 
3. Não disponibilização de computadores, aos mesários, impedindo-os de verificar a regularidade dos profissionais 
para que eles votassem em separado (E-mail da GTI anexado); 
Diante dos quais, considera viável solicitar ao Crea-PE esclarecimentos dos fatos, bem como a análise criteriosa da 
CEF, da situação apresentada, uma vez que, em função dos mesmos, os candidatos e eleitores foram seriamente 
prejudicados 
3.3. Análise da Denúncia do candidato Luiz Antônio de Melo contra o candidato Evandro Alencar – Abuso de 
Utilização de bem público em atividades de Campanha e da Defesa apresentada pelo denunciado; 
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 
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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 ao denunciado, para conhecimento e informando-lhe da remessa 
do processo à Comissão de Ética Profissional. 
Foi deliberado que 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. 
3.5. Eleição do Diretor-Financeiro: Definição de procedimentos. 
Item retirado de pauta, pelo fato da Presidência ainda não ter definido a data da plenária extraordinária para a 
realização da eleição. 
3.6. Envio de carta de agradecimento às Entidades Externas e T.R.E-PE; 
Os presentes deliberaram pela aprovação do envio de ofícios de agradecimentos ao TER-PE e todas as entidades 
externas onde foram instaladas urnas; 
A CER deliberou ainda, pela expedição de nota de elogio pela dedicação e profissionalismo da colaboradora 
Maristela Portela Ferreira Chagas frente aos trabalhos desenvolvidos como secretária da CER, devendo fazer constar 
em sua ficha funcional. 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 17h30, 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 
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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  
 

  
 


