COMISSÃO ELEITORAL

Nos termos da resolução n.º 32/2.021 do CREF18/PA-AP, a comissão
eleitoral visando analisar a representação protocolizada pelo Presidente do
CREF18/PA-AP, Sr. Cristiano Gomes, acerca da suposta exposição de FAKE
NEWS no Instagram (chapatransparenciaed.fisica), a respeito do valor de diárias
gasto pela administração do CREF18/PA-AP, tendo sido apresentado junto com
a representação o print do referido instagram, com a postagem feita pela Chapa
02, informando que foram gastos o valor de seiscentos e dezesseis mil reais (R$
616.000,00) com diárias e auxílios, representação no ano de 2.020 pela atual
diretoria. Nesse interim, foi solicitado à diretoria do CREF18/PA-AP a prestação
de contas do referido período, pelo que ficou comprovado que o valor de diárias
e auxílio - representação pagos pelo CREF18/PA-AP não atingiu o valor
denunciado em postagem. Por esse motivo, a presente comissão decidiu
notificar formalmente a Chapa 02 para a retirada da postagem mencionada, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da notificação do
representante legal da referida chapa, o que foi de pronto atendido,
apresentando ainda manifestação acompanhada de documento anexo
(demonstrativo de gastos pelo CREF18/PA-AP), solicitando autorização para
retomar a postagem anteriormente excluída. Ato contínuo, foi solicitado pela
comissão eleitoral um parecer técnico do responsável financeiro do CREF18/PAAP, respondido no sentido de que os gastos apresentados pela Chapa 02 não
condizem com a realidade e que o balanço patrimonial do CREF18/PA-AP do
ano de 2.020 ainda não foi divulgado oficialmente pelo Tribunal de Contas de
União - TCU, pelo que a postagem objeto da representação padece de
veracidade, ficando a Chapa 02 proibida de repostar a respeito da matéria
veiculada em representação, assim como a excluir qualquer postagem que faça
referência ao assunto em tela.
A secretaria da comissão eleitoral para que dê ciência a Chapa 02.

Belém, 26 de outubro de 2021.
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