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               A Comissão Eleitoral Regional – CER-PE, instituída pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia no Estado do Pernambuco por meio da Decisão Plenária PL nº 

037/2020, em observância à Lei 5.194/66 e a Resolução 1.114/2019; 

             Considerando a Resolução nº 1.117, de 2019 - Regulamento Eleitoral para as eleições 

dos membros da Diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea: diretor-geral, 

diretor-financeiro e diretor-administrativo; 

             Considerando a Deliberação nº 147/2020, emitida pela Comissão Eleitoral Federal, na 

qual fixou o período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2020 para que as Comissões 

Eleitorais Regionais realizem no âmbito do respectivo Crea, as Eleições 2020 para o cargo de 

Diretor-financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, bem como estipulou seu 

respectivo calendário; 

              Considerando a declaração de pandemia global feita pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), referente ao Covid-19;        

             Considerando que a Comissão Eleitoral Regional é composta por 10 (dez) membros, 

sendo sua maioria enquadrada no grupo de risco de contrair a mencionada doença, motivo esse 

que levou esta Comissão a realizar todas as suas reuniões de forma virtual, bem como receber e  

deliberar todas as solicitações eletronicamente, desde o dia 17/03/2020 (deliberação 006/2020-

CER);  

             Considerando o disposto na alínea “a” da Portaria nº 036/2020 de 17 de março de 2020, 

expedida pela Presidência do Crea-PE, na qual suspendeu todas as reuniões presenciais deste 

Regional, sejam elas: Plenária, Diretoria, Câmaras Especializadas, Comissões e Fóruns; 

          Considerando que conforme estabelece o anexo da citada Deliberação nº 147/2020 – CEF 

(calendário eleitoral) a publicação do Edital de Convocação das Eleições para diretor-financeiro 

da Mútua ocorreu no dia 03/08, assim como que os candidatos poderão requerer junto às CERs 

seus registros de candidaturas até o dia 21/08, não sendo aceitos requerimentos por e-mail ou 

fac-símile; 

         Considerando que desde o dia 27/07, o Crea-PE vem adotando o serviço de agendamento 

prévio para marcar atendimento presencial, com intuito de mitigar os risco de contágio do 

Covid-19; 
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          Considerando, por fim, que a reunião da CER-PE foi agendada, conforme disponibilidade 
de seus membros, para o dia 13/08, ocasião em que será deliberado os procedimentos de 

recebimento de requerimento de candidatura do cargo em questão, restando assim pouco tempo 

para sua divulgação, quanto as orientações junto aos interessados; 

Deliberou: 

1. Aprovar ad referendum da CER-PE, a publicação de comunicado nos meios de 

comunicação do Crea-PE, informando a todos os interessados de que a Comissão 

Eleitoral Regional de Pernambuco estará recebendo todos os requerimentos de registros 

de candidaturas ao cargo de diretor-financeiro da Mútua-PE,  de forma agendada pelo e-

mail oficial desta Comissão: cer-pe2020@creape.org.br, ou pelo WhatsApp (81)9.8759-

1089; 

2. Informar que os agendamentos compreenderão o horário de atendimento do Crea-PE, 

isto é, das 9 às 15 horas, até o dia 21 de agosto do corrente ano e deverão ser solicitados 

com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 

3. Esclarecer que as impugnações, recursos e outras solicitações sobre a referida disputa, 

deverão ser protocoladas pelo e-mail da Comissão acima mencionado; 

4. Solicitar que a Gerência de Política Institucional – GPI, proceda a divulgação da 

presente deliberação e que seja publicada matéria sobre a eleição para o cargo de diretor-

financeiro da Mútua, mencionando inclusive todos os prazos estipulados no calendário 

oficial. 

 

Recife, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva 

Coordenador da CER-PE/2020 
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