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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 e Fernando Beltrão Lapenda. 

2. Comunicação de Licença 

Apresentou comunicado de licença a Conselheira Liliane Marques Albuquerque Maranhão 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

Foram aprovadas, por unanimidade, as súmulas das reuniões ordinárias nº 13, 14, 15 e 16. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Análise das prestações de contas dos candidatos; 
Considerando o artigo 59 da Resolução 1.021/2007 do Confea, que determina que todos os candidatos deverão 
apresentar à CER, em até 10 dias após a eleição, informações financeiras relativas à campanha eleitoral, 
especificando: 
I - As fontes de arrecadação, com a indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ dos respectivos doadores, os recursos recebidos, financeiros ou não, e 
utilizados na campanha eleitoral, com a indicação de datas e valores; e 
 II - O nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica, com o respectivo número de inscrição no CPF ou no 
CNPJ, pagamentos efetuados e suas datas e, quando preciso, o número do documento fiscal, relativos à prestação de 
serviços e fornecimento de mercadorias na campanha eleitoral.   
Considerando que os candidatos EVANDRO ALENCAR, LUIZ ANTÔNIO DE MELO, ADRIANO LUCENA, AUGUSTO 
NOGUEIRA, MARCELO TABATINGA E MAURÍCIO VIANA apresentaram à CER todas as informações, conforme 
especificado na Resolução acima citada e dentro do prazo definido. 
Os presentes deliberaram por registrar a ciência e a conformidade das informações prestadas pelos candidatos, 
cientificar os envolvidos e arquivar. 
4.2. Requerimento de Evandro Alencar – Cadernos Eleitorais / Parecer Jurídico; 
Considerando o requerimento datado de 27 de dezembro de 2017, do candidato, que solicita cópia de todos os 
cadernos eleitorais de 2017, a CER-PE deliberou pelo indeferimento, tendo em vista a necessidade de preservar os 
dados pessoais dos profissionais eleitores, uma vez que tais documentos apresentam, além do nome completo do 
eleitor, dados pessoais como o CPF e a data de nascimento, dados estes protegidos por sigilo, sendo vedado o 
fornecimento, conforme consta no parecer jurídico nº 011/2017. Devendo o interessado ser comunicado por e-mail 
da decisão. 
4.3. Revisão das pendências; Procedimentos finais para o encerramento das atividades da CER. 
A secretária da CER informou, a pedido do Coordenador, que: 

1. Os arquivos físicos da CER encontram-se devidamente organizados, conforme determina a Resolução 
1.021/2007 do Confea. 

2. Os ofícios de agradecimento ao T.R.E-PE e entidades externas estão sendo finalizados; 
3. Todas as urnas, cabines e materiais de apoio foram devolvidos ao T.R.E-PE, dentro do prazo determinado; 

Em seguida o coordenador explicou que: a CER deverá se reunir novamente para analisar a resposta enviada pela 
CEF sobre as consultas formuladas acerca dos casos da faixa da CHESF e reunião de campanha na ASSEA; A Secretária 



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  

  

Súmula de Reunião 
 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER 
REUNIÃO ORDINÁRIA N°. 17  

DATA: 29 de dezembro de 2017 
LOCAL: Crea-PE 

HORÁRIO: 17h00 

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

da CER deverá elaborar relatório conclusivo das atividades da Comissão Eleitoral Regional, para fins de arquivo e 
consulta; O coordenador adjunto Alberto Peres foi incumbido de elaborar o texto da moção de elogio e 
reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pela Secretária da CER Maristela Portela, que deverá ser encaminhada 
à Presidência para que faça constar na ficha funcional da mesma. 
O Coordenador da CER registrou ainda, que segundo o artigo 150 do regimento do Crea-PE, a comissão especial será 
extinta, automaticamente, quando da conclusão da atividade para qual foi criada. 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

O conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior apresentou requerimento desligamento da CER, logo após a conclusão da 
eleição do Diretor-Financeiro da Mútua-PE, por motivos profissionais. 
O Coordenador formalizou a ciência do fato e o encaminhamento ao Plenário do Crea. 

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 

 
 
 

Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de 
Brito Coordenador 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 
Coordenador Adjunto 

 
 
 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda 

 
 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

  
 


