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Informação sobre a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.894, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, agendada para dia catorze de 
outubro de dois mil e vinte, a qual foi cancelada, em virtude 
de questões operacionais. 

 
 

Aos catorze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, 1 
estava agendada para às dezoito horas e trinta minutos, a sessão ordinária do Plenário do 2 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, nº 1.894, a qual 3 
ocorreria através de videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, 4 
do seu Regimento e respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 7 
novo Coronavírus (COVIDE-19).  Porém, em virtude de problemas operacionais, ou seja, a 8 
convocação feita, através de e-mail, não seguiu, em virtude de alguns anexos serem 9 
excessivamente extensos, conforme informação da TI: "Prezadas, Segue a imagem do e-mail 10 
de resposta da hotlink, enviado a Rosali na tentativa de envio sem sucesso do e-mail de 11 
convocação dos conselheiros, informando da impossibilidade de envio dos e-mails dela para 12 
os destinatários e em seguida, uma tradução livre que pode ser feita usando o Google tradutor 13 
por exemplo. Acredito que o que os textos e imagens falem por si sós. Fico a disposição para 14 
esclarecimentos. Atenciosamente, Joás Evangelista de Souza Gerente da GTI do CREA-PE.” 15 
"Prezadas, segue a imagem do e-mail de resposta da hotlink, enviado a Rosali na tentativa de 16 
envio sem sucesso do e-mail de convocação dos conselheiros, informando da impossibilidade 17 
de envio dos e-mails dela para os destinatários e em seguida, uma tradução livre que pode ser 18 
feita usando o Google tradutor por exemplo. Acredito que o que os textos e imagens falem por 19 
si sós. Fico a disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Joás Evangelista de Souza. 20 
Gerente da GTI do CREA-PE.” De: Mail Delivery System MAILER-21 
DAEMON@mx3.hotlink.com.br Data: ter., 13 de out. de 2020 às 14:35 Assunto: Correio não 22 
entregue devolvido ao remetente Para: <rosalym.creape@gmail.com> . Este é o sistema de 23 
correio do host mx3.hotlink.com.br. Lamento informar que sua mensagem não ser entregue 24 
para um ou mais destinatários. Está anexado abaixo. Para obter mais assistência, envie um e-25 
mail para o postmaster. Se você fizer isso, por favor inclua o relatório do problema. Você 26 
pode excluir seu próprio texto da mensagem retornada em anexo. O sistema de correio 27 
<joassouza.creape@gmail.com>: o tamanho da mensagem 34260233 (34,2 28 
MEGABYTES) excede o limite de 31457280 (31,4 MEGABYTES) do 29 
servidor eris.hotlink.com.br [189.1.1.205]" Devido ao fato, o prazo regimental foi expirado, 30 
impossibilitando a realização da referida sessão. Em decorrência, foi imediatamente 31 
convocada a sessão extraordinária de nº 1.895, a qual contemplará a pauta da sessão não 32 
realizada.  Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo 33 
____________________________________________ 34 


