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1. Verificação de Quórum 

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

2. Comunicação de Licença 

Não houve. 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

Foi aprovada, por unanimidade, a súmula da reunião ordinária nº 17, ocorrida em 29/12/2017. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Reanálise das denúncias sobre práticas de condutas vedadas (faixa na CHESF e Reunião na ASSEA), após 

resposta enviada pela CEF, em 09 de janeiro de 2018. 

Considerando que a CER, através das Deliberações nº 030/2017 e 040/2017, decidiu por encaminhar ofício à 
Comissão Eleitoral Federal-CEF solicitando orientações acerca da correto procedimento e embasamento legal para 
instauração de processo investigativo sobre a autoria e responsabilização das condutas vedadas em discussão 

Considerando que a CEF, por sua vez, em 09/01/2018, respondeu à CER-PE da seguinte forma: 
“(...)conforme dispõe o art. 24, III da Resolução nº 1.021, compete a CER analisar e deliberar as situações narradas, 
cabendo a CEF se manifestar em grau de Recurso, caso haja a irresignação dos interessados”. 
Considerando que o resultado da eleição já foi homologado e ainda, os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 
Os presentes deliberaram por unanimidade pelos arquivamentos: 

• Da manifestação, datada de 13/12/2017, pelo fato de não haver comprovados indícios que atrelem a 
responsabilidade pela realização da reunião de Campanha ocorrida na ASSEA ao então candidato Evandro de 
Alencar Carvalho. 

• Da manifestação 200068290/2017, pelo fato de não haver comprovados indícios que atrelem a 
responsabilidade da fixação da faixa nas grades da CHESF a qualquer um dos então candidatos. 

4.2. Análise e aprovação do Relatório Final da CER, elaborado em atendimento ao artigo 151 do regimento do 

Crea-PE; 

Considerando o que dispõe o artigo 151 do regimento do Crea-PE: 
“A Comissão Especial manifesta-se sobre o resultado proveniente de suas atividades mediante relatório conclusivo, 
apresentado ao final dos trabalhos”. 
Considerando os termos do necessário relatório, elaborado pela Secretária da CER-PE, Maristela Portela Ferreira 
Chagas, sob às orientações do Coordenador Carlos Roberto Aguiar de Brito e apresentado nesta reunião, conforme 
anexo. 
Os presentes deliberaram por unanimidade, pela aprovação do Relatório Final de Atividades da Comissão Eleitoral 
Regional – CER-PE/2017, relativo às eleições para os cargos de Presidente do Confea, Presidente do Crea-PE e 
Diretores Geral, Administrativo e Financeiro da Mútua-PE, para o triênio 2018-2020. 
4.3. Informações e justificativas solicitadas pelo Gestor do Prodesu Eleições nº I-B, quanto às metas, indicadores e 

custos efetuados com diárias e passagens aéreas, com vistas à elaboração da prestação de contas. 

Considerando às solicitações contidas no e-mail datado de 10 de janeiro de 2017, do Coordenador do Prodesu no 
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Crea-PE, Engenheiro André Buonafina: 
“(...)1.3 ETAPA 3: Deslocamento de Pessoal e Transporte de Material 

Informar e juntar toda documentação, de comprovação desta etapa; 

1.4 ETAPA 4: Pagamento de Diárias 

Informar e juntar toda documentação, de comprovação desta etapa; 

Observações: Juntar toda documentação de alterações solicitadas pelo CONFEA, no que se refere as eleições e que 

modificaram de alguma forma o projeto inicial do Prodesu, lembrando de justificar e enriquecer a possibilidade, de 

irmos buscar os ajustes necessários no projeto para podermos substituir os itens não utilizados, possibilitando o 

pagamento destas mudanças solicitadas pelo CONFEA; 

Precisamos justificar o não atingimento da meta, ressaltando que houve um crescimento no número de votantes”;       
Considerando as justificativas, elaboradas pela Secretária da CER-PE, Maristela Portela Ferreira Chagas, sob às 
orientações do Coordenador Carlos Roberto Aguiar de Brito e apresentado nesta reunião, conforme anexo. 
Os presentes deliberaram, por unanimidade, pela aprovação justificativas para as alterações nas etapas 3 e 4 do 
Programa de Representação Institucional nº IB – Eleições 2017, com vistas à Prestação de Contas do CONVÊNIO Nº 
067/2017 - assinado em 08/06/201- Vigência inicial 31/12/17. 
4.4. Definição quanto ao arquivamento do material das urnas de votação. 

Considerando que todo o material das trinta mesas escrutinadoras de votos encontra-se armazenado em caixas 
individuais, devidamente identificadas e lacradas na sala da CEEST, ocupada pela CER-PE no exercício 2017. 
Considerando a possibilidade de auditoria e/ou judicialização do processo eleitoral, que poderá ensejar na análise de 
todo material eleitoral.  
Os presentes deliberaram, por unanimidade, pela manutenção do arquivo individualizado por mesa escrutinadora, 
devidamente identificado e lacrado, por um período de três meses. Devendo, após este período, ser providenciado 
pela Chefia da DACL ou próxima Comissão Eleitoral Regional - CER, o descarte de todo material excedente, bem 
como o arquivo geral agrupado e condensado, contemplando os seguintes itens por mesa: cadernos eleitorais, listas 
de presença dos votos em separado e votos manuais, envelopes e cédulas oficiais utilizados, mapas de apuração, ata 
da eleição, formulários de impugnação e recurso utilizados, zerésimas e boletins de urna. 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 11h30, 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. 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 

 

  
 


