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  EMENTA: Homologa a Portaria nº 037, de 20 de março de 2020, exarada, 

ad referendum do Plenário, que aprova a Localização e Composição das 
mesas receptoras e escrutinadoras para o processo eleitoral do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, no exercício 2020. 

 
 

                                           DECISÃO: 
 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido através de videoconferência, no dia 22 de abril de 2020, em Sessão 
Extraordinária, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad 
referendum do Plenário e; considerando a Deliberação nº 005/2020-CER/PE, a qual propõe a 
localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras para o processo eleitoral do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, no exercício 2020; considerando a realização das Eleições do Sistema 
Confea/Crea e Mútua para os cargos de Presidente do Confea, Presidente do Crea-PE, Diretor Geral da 
Mútua e Diretor Administrativo da Mútua no ano de 2020; considerando que a Deliberação CEF no  

7/2020, que aprovou o calendário administrativo do Processo Eleitoral 2020, estipulou a data limite de 
20 de março de 2020 para que o Plenário do Crea, mediante decisão fundamentada, aprecie e decida 
acerca da proposta da Comissão Eleitoral Regional de localização e composição das mesas eleitorais, 
obrigatórias e facultativas; considerando que a Sessão Plenária Ordinária no 1.882, prevista para ocorrer 
no dia 11 de março de 2020, foi suspenda por força de ordem judicial, e que nesta sessão estava pautada 
a Proposta 001/2020 — CER, a qual dispõe sobre a localização e composição das mesas 
receptoras/escrutinadoras do processo eleitoral 2020; considerando que o Crea-PE obteve decisão 
favorável da Justiça Federal para dar prosseguimento aos seus trabalhos, o que fundamentou a 
convocação de reunião extraordinária no dia 16 de março de 2020; considerando, no entanto, que o 
alastramento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, reconhecida como pandemia pela OMS, 
provocou a publicação da Portaria no 036 de 17 de março de 2020, na qual a presidência decidiu por ad 
referendum da Diretoria suspender todas as reuniões de câmaras, comissões e plenárias; considerando 
que no dia 19 de março, a Comissão Eleitoral Federal — CEF emitiu nota oficial, informando que o 
Calendário Eleitoral aprovado pela Decisão Plenária no  PL-1880/2019 está mantido, em todas as suas 
fases, inclusive quanto à data das Eleições, em 3 de junho de 2020; considerando a CI nº 15/2020 da 
CER-PE, a qual solicita portaria ad referendum do plenário do Crea-PE, para aprovação da composição 
e localização das mesas eleitorais, referente ao processo eleitoral 2020; considerando que a proposta 
anexa à solicitação da CER atende os pressupostos descritos no parágrafo únicos do artigo 58 da 
Resolução 1114/2029, quais sejam: considerável número de profissionais nas proximidades que 
justifique a instalação da mesa eleitoral; garantia de livre acesso dos profissionais; garantia do 
cumprimento do horário, inclusive enquanto perdurar os trabalhos de apuração; considerando que não 
há previsão para realização da próxima reunião plenária do Crea-PE; considerando a Deliberação da 
CER no 005/2020, que aprovou a proposta no 01/2020 - CER, que dispõe sobre a localização e 
composição das mesas receptoras/escrutinadoras, pertinente ao pleito eleitoral 2020; considerando 
finalmente o disposto no inciso XIV do art. 86, do Regimento do Crea-PE, que compete ao Presidente 
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resolver casos de urgência, ad referendum do Plenário e da Diretoria, DECIDIU homologar, com 22 
(vinte dois) votos favoráveis e 12 (doze) votos contrários, a Portaria nº 037, de 20 de março de 
2020, exarada, ad referendum do Plenário, que aprova a Localização e Composição das Mesas 
Receptoras e Escrutinadoras para o processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua, no 
exercício de 2020, conforme Deliberação nº 005/2020-CER-PE. Não houve abstenção. Presidiu a 
Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Santa Cruz Ramos, Alexandre 
Valença Guimarães, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Antônio Christino Pereira de Lyra 
Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Francisco 
José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto 
Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de 
Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luciano Barbosa da Silva, Nielsen Christianni Gomes 
da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Romilde 
Almeida de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Ronaldo Borin, Thomas Fernandes da Silva e 
Walquir da Silva Fernandes. Votos contrários dos Conselheiros: André da Silva Melo, Audenor 
Marinho de Almeida, Cássio Victor de Melo Alves, Eli Andrade Silva, Magda Simone Leite Pereira 
Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior que declarou 
seu voto com o seguinte teor: “Eu, Milton da Costa Pinto Júnior, Engenheiro Eletricista, Conselheiro 
Regional no Crea-PE, por divergir da decisão do Plenário, referente a Localização e Composição das 
mesas apuradoras para o processo eleitoral do exercício 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua, faço o 
registro do meu voto declarado à luz do “Art. 30 do Estatuto deste Conselho Regional”. Considerando 
que o Confea e a CEF insistem em manter as eleições no dia 03.06.2020, numa atitude que compromete 
a imagem da Engenharia Brasileira, que expõe os Engenheiros e também os cidadãos aos riscos de 
contaminação com o vírus COVID 19, portanto, uma decisão que considero irresponsável e criminosa, 
que vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, e dos esforços dos 
governantes em manter a população em casa, não só em Pernambuco, mas em vários países do mundo. 
Considerando que no dia desta Plenária, os meios de divulgação locais e mundiais divulgaram que os 
cientistas, médicos e pesquisadores mostram que só a permanência em casa é capaz de minimizar o 
efeito devastador desta pandemia, e que aqui em Pernambuco atingiremos nos próximos 30 dias o pico 
mais forte na contaminação e consequentemente na demanda de hospitais e de UTIs. Considerando que 
Pernambuco se encontra entre os cinco Estados da República com maior quantitativo de contaminação e 
de mortes. Considerando também que a CER reduziu o quantitativo de locais e mesas de votação em 
Recife e na Região Metropolitana, e manteve os quantitativos dos locais/mesas no Interior do Estado, 
em relação à última eleição para presidentes do Sistema. Voto contrário à aprovação dos locais de 
votação e da composição das mesas e registro a minha indignação na atitude que considero “criminosa”, 
do Confea, em manter a eleição no dia 03.06.2020”, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roberto Luiz de 
Carvalho Freire e Stênio de Coura Cuentro que declarou o seu voto com o seguinte teor: “Não aprovo o 
ad referendum por não contemplar urnas na zona sul e também não concordo com a realização de 
eleições gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua, em face da Pandemia do Corona Vírus  que põe em 
risco a vida dos profissionais e funcionários do Sistema, por se tratar de eleições presidenciais.” 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 22 de abril de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
       Presidente 


