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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.888, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia doze de junho 
de dois mil e vinte. 

 
 

Aos doze dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às 1 
dezessete horas e vinte minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia 2 
e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.886, através de 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento 4 
e respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do 5 
Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e Ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 8 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de Quórum. Participaram os Conselheiros: 9 
Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença 10 
Guimarães, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André da Silva Melo, Antônio 11 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda 12 
d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Ednaldo Barbosa de Souza,  Eli Andrade 13 
Silva, Emanuel Araújo Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de 14 
Souza, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, José Carlos da Silva 15 
Oliveira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antônio 16 
Muniz Maciel (saiu da sala), Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Nilson Oliveira de 17 
Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de 18 
Oliveira, Ronaldo Borin, Rômulo Fernando Teixeira Vilela (saiu da sala), Stênio de Coura 19 
Cuentro, Thomas Fernandes da Silva, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva 20 
Fernandes. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento do Crea-PE - 21 
"O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o qual também deverá ser 22 
verificado sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro imediatamente 23 
superior à metade da composição do Plenário", o Senhor Presidente declarou iniciada a 24 
sessão nº 1.888, em caráter extraordinário, para tratar matéria eleitoral, solicitada através 25 
da CI nº 17/2020 - CER. 2. Comunicados de Licença. O 1º Diretor Administrativo, 26 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva, procedeu à leitura dos nomes, cujos conselheiros não 27 
puderam participar da sessão: Alexandre Santa Cruz Ramos, Audenor Marinho de 28 
Almeida, Burguivol Alves de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Magda Simone Leite 29 
Pereira Cruz, Ronaldo Borin, Milton da Costa Pinto Filho, Roberto Lemos Muniz, André 30 
da Silva Melo, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Kleber Rocha Ferreira Santos. 3. Ordem 31 
do Dia. 3.1. Interessado: Comissão Eleitoral Regional – CER-PE. Assunto: Aprovação da 32 
proposta nº 002/2020 – CER, que dispõe sobre a alteração da Proposta 001/2020-CER, que 33 
se trata da localização e composição das mesas receptoras/escrutinadoras, pertinente ao 34 
pleito eleitoral 2020. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 35 
apresentou a Deliberação 016/2020-CER, que aprovou a Proposta 002/2020, com o 36 
seguinte teor: “A Comissão Eleitoral Regional, reunida em sua 7ª reunião extraordinária 37 
realizada no dia 05 de maio de 2020, considerando o disposto na Lei Federal nº 5.194/1966 38 
e da Resolução nº 1.114/2020 do Confea, bem como da Decisão Plenária do Confea nº 39 
1880/2019; considerando o disposto na Resolução Confea nº 1.114/2019, além da Decisão 40 
Plenária do Confea nº 1.880/2019, que tratam sobre o calendário eleitoral; considerando o 41 
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disposto no inciso VII, do Art. 21 da supracitada Resolução, no qual determina que 42 
compete à CER: VII - propor ao Plenário do Crea a localização e composição das mesas 43 
eleitorais, mediante decisão fundamentada, nas eleições de Conselheiro Federal 44 
representante dos grupos profissionais e de Presidente dos Creas e do Confea e publicar 45 
edital com a relação completa da localização e composição das mesas eleitorais, 46 
obrigatórias e facultativas, em sua circunscrição; considerando o constante da mesma 47 
Resolução, mais precisamente em seus artigos 57 e 58, além dos seus incisos I, II, III e IV, 48 
no que concerne às mesas eleitorais: Art. 57. As mesas eleitorais serão instaladas, 49 
obrigatoriamente, nas sedes do Crea e nas inspetorias, escritórios e representações locais 50 
do Crea.  Art. 58. Os Creas poderão, facultativamente, instalar Mesa Eleitoral nos seguintes 51 
locais: I- entidades de classes registradas e homologados no Sistema Confea/Crea; II - 52 
instituições de ensino registradas e homologados no Sistema Confea/Crea; III - imprensas 53 
privadas com atuação de profissionais registrados no Sistema Confea/Crea; e  IV - órgãos 54 
públicos e empresas estatais de qualquer esfera dos poderes executivo, legislativo ou 55 
judiciário; considerando o disposto na proposta nº 001/2020-CER-PE, que se trata sobre a 56 
localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras do processo eleitoral 2020, 57 
a qual foi aprovada por meio da Portaria ad referendum nº 047/2020, da Presidência do 58 
Crea-PE, tendo sido homologada pelo Plenário deste Regional em Sessão realizada em 59 
22/04; considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 60 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 61 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);  considerando 62 
que nos termos do art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 63 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 64 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 65 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 66 
considerando a recomendação das autoridades sanitárias do País e do Estado de 67 
Pernambuco de buscar diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a 68 
disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em Pernambuco; considerando o 69 
disposto no Decreto Estadual nº 48.983, de 30 de abril de 2020, que, por determinação do 70 
Governador do Estado de Pernambuco, estabelece medidas restritivas direcionadas ao 71 
segmento do Comércio de Bens e Serviços, especificamente sobre a interrupção do 72 
funcionamento para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 73 
internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); considerando a Portaria nº 74 
046/2020, emitida pela presidência do Crea-PE, na qual aprovou ad referendum da 75 
Diretoria, a prorrogação por mais 15 dias da Portaria nº 036, de 17 de março de 2020, que 76 
adotou novos critérios para o Programa Especial de Teletrabalho, bem como adotou 77 
medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com o novo Coronavírus 78 
(COVID19), no âmbito do Crea-PE, e deu outras providências; considerando a necessidade 79 
de promover ações para a redução do potencial de contágio da COVID-19 e para a 80 
preservação da saúde dos conselheiros, empregados, estagiários, colaboradores e visitantes 81 
que frequentam as dependências do CREA-PE, tendo sido adotadas medidas de 82 
distanciamento social mantendo suas reuniões em caráter virtual, preservando a integridade 83 
e a saúde dos seus membros; considerando que no cenário anterior ao da pandemia acima 84 
citada, o Crea-PE, por meio da CER-PE conseguiu firmar parcerias com as instituições: 85 
Chesf, URB, Compesa e O.N.S, para instalação de nossas urnas em suas dependências, de 86 
forma facultativas; considerando o constante na Deliberação nº 57/2020-CEF, mais 87 
precisamente, em sua alínea “f”, do item 2, conforme transcrito abaixo: f) Realizar 88 
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levantamento de informações acerca da composição e da localização das mesas eleitorais 89 
e: i. Substituir os mesários pertencentes ao grupo de risco das mesas facultativas e 90 
obrigatórias, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas; ii. Quando da 91 
instalação em local facultativo, verificar junto ao cedente do espaço, a garantia pela 92 
manutenção da permissão de instalação de mesa eleitoral no local. Caso a Comissão 93 
Eleitoral Regional não detenha a confirmação por escrito de cessão de acordo com o 94 
Regulamento Eleitoral, recomenda-se a não instalação de mesa facultativa, inclusive, 95 
quando verificada baixa inscrição de eleitores naquela urna, realocando os eleitores, de 96 
acordo com o art. 62 do Regulamento Eleitoral; iii. Em caso de alteração na composição 97 
e/ou na localização das mesas eleitorais facultativas e obrigatórias, no prazo de 10 dias a 98 
contar da assinatura desta decisão, comunicar a esta Comissão Eleitoral Federal, sobre 99 
as providências tomadas, de acordo com o disposto no art. 57 e seguintes, do Regulamento 100 
Eleitoral; considerando que a secretaria da CER-PE tentou contatar às entidades 101 
facultativas, por diversos meios, como por e-mail, telefone e até pedindo ajuda a 102 
funcionários das citadas organizações, a fim de confirmar a disponibilidade das mesmas, 103 
porém não obteve êxito; considerando que em 29 de abril, a CER-PE requereu à Gerência 104 
de Recursos Humanos do Crea-PE, o levantamento dos funcionários enquadrados no grupo 105 
de risco (idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas), tendo sido enviado em 30/04, 106 
planilha contendo 35 nomes de colaboradores classificados como portadores do fator de 107 
risco; considerando, por fim, o pedido de desistência vários colaboradores que iriam atuar 108 
como membros das mesas receptoras, inclusive alguns dos profissionais externos 109 
recrutados por meio do Edital nº 001/2020-CER. Deliberou: 1- Aprovar a proposta nº 110 
002/2020 – CER, que dispõe sobre a alteração da Proposta 001/2020-CER, que  trata da 111 
localização e composição das mesas receptoras/escrutinadoras, pertinente ao pleito 112 
eleitoral 2020, retirando as mesas de votação que seriam instaladas nas empresas: Chesf, 113 
URB, Compesa e ONS; 2- Manter a composição da localização das mesas eleitorais em 114 
locais obrigatórios como sede do Crea, inspetorias e escritórios conforme preceitua o Art. 115 
57 da Resolução nº 1.114/2019, contendo 16 (dezesseis) locais, perfazendo ao todo 36 116 
(trinta e seis) urnas eleitorais; 3- Encaminhar o citado documento ao Plenário do Crea-PE, 117 
para análise e deliberação.” O Senhor Presidente abriu o assunto para apreciação e, após 118 
os diversos posicionamentos, a deliberação foi encaminhada à votação sendo aprovada 119 
com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 07 (sete) votos contrários, a Deliberação nº 120 
016/2020-CER que aprovou a Proposta nº 002/2020-CER, que altera a Proposta 001/2020-121 
CER, que trata da localização e composição das mesas receptoras/escrutinadoras,  122 
pertinente ao pleito eleitoral 2020, retirando as mesas de votação que seriam instaladas nas 123 
empresas: Chesf, URB, Compesa e O.N.S. e mantendo a composição da localização das 124 
mesas eleitorais em locais obrigatórios como sede do Crea, inspetorias e escritórios, 125 
conforme preceitua o Art. 57 da Resolução nº 1.114/2019, contendo 16 (dezesseis) locais, 126 
perfazendo ao todo 36 (trinta e seis) urnas eleitorais. Votaram favoravelmente os 127 
Conselheiros: Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 128 
Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de 129 
Andrade, Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant 130 
Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, José Carlos da Silva Oliveira, José Wellington de 131 
Brito Cavalcanti, Luciano Barbosa da Silva, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Nilson 132 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio e Romilde Almeida de Oliveira. Votos 133 
contrários dos Conselheiros: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Cássio Victor de 134 
Melo Alves, Ednaldo Barbosa de Souza, Eli Andrade da Silva, Nailson Pacelli Nunes de 135 
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Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Stênio de Coura Cuentro. Abstiveram-se de 136 
votar os Conselheiros: Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho e Virgínia Lúcia 137 
Gouveia e Silva. 4. Encerramento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 138 
às 20h30, do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte, deu por encerrada a 139 
Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.885. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, 140 
depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Florestal 141 
EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo _________________________ 142 
e pelo Presidente, _____________________________ Engenheiro Civil EVANDRO DE 143 
ALENCAR CARVALHO, a fim de produzir seus efeitos legais. 144 


