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  EMENTA: Homologa a Portaria nº 096, de 24 de setembro de 2020, 

exarada, ad referendum do Plenário, que aprovou a composição das 
mesas receptoras e escrutinadoras das Eleições do Sistema 
Confea/Crea/Mútua 2020. 

 
 
 

                                           DECISÃO: 
 

 
     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, 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, no dia 20 de outubro de 2020, em 
Sessão Extraordinária, e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Emanuel Araújo 
Silva; considerando a Decisão Plenária nº PL-1273/2020, pela qual o Plenário do Confea aprovou a 
alteração da Decisão Plenária nº PL-0535/2020, fixando o dia 01 de outubro de 2020 para as 
Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea 2020, com os devidos ajustes no Calendário Eleitoral 
aprovado; considerando as deliberações 003 e 027 expedidas pela CER-PE, as quais aprovaram a 
publicação dos editais 001 e 007, referentes ao recrutamento de profissionais devidamente 
registrados no Crea-PE, para atuarem como mesários no dia da eleição; considerando que, 
conforme informado na CI nº CER 035/2020, a decisão para recomposição das mesas foi 
fundamentada nas desistências apresentadas pelos servidores e profissionais externos e exclusão 
dos que se enquadram em um dos grupos de riscos, assim definidos pelos órgãos oficiais de saúde 
como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, em razão da pandemia ocasionada pela 
propagação do Covid-19; considerando, que a Deliberação 039/2020 da CER-PE informa, ainda, 
que foi realizado o levantamento das desistências apresentadas até o dia 18 de setembro de 2020, 
sendo constatada a possibilidade de inviabilização de urnas eleitorais, por falta de mesários; 
considerando as justificativas esposadas na CI nº CER 035/2020, a qual informa da urgência de 
encaminhar à Comissão Eleitoral Federal-CEF a composição aprovada pelo Plenário do Crea-PE, 
tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral, e ainda, em razão do Treinamento dos mesários 
convocados pela    CER-PE, o qual ocorrerá no dia 25/09/2020; considerando que não há tempo 
hábil para convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária, com o objetivo de apreciar matéria 
eleitoral, antes da realização do Treinamento dos Mesários;  considerando que proposta da CER-PE 
visa, apenas, a recomposição dos mesários desistentes, não havendo qualquer modificação nos 
locais de votação para as eleições; considerando que a CI nº CER 035/2020 solicita a expedição de 
portaria ad referendum no plenário do  Crea-PE, para aprovação da composição das mesas 
eleitorais, referente ao processo eleitoral 2020, sob pena de prejudicar o andamento dos trabalhos 
para realização das eleições; considerando finalmente o disposto no inciso XIV do art. 86, do 
Regimento Interno do Crea-PE, que compete ao Presidente resolver casos de urgência, ad 
referendum do Plenário e da Diretoria; por fim, considerando o parecer favorável à homologação 
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da portaria em epígrafe, DECIDIU, com 18 (dezoito) votos, homologar a Portaria nº 096, de 24 de 
setembro de 2020, exarada, ad referendum do Plenário, que aprovou a composição das mesas 
receptoras e escrutinadoras das Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua 2020. Houve 09 (nove) 
abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. 
Votaram os Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Antônio Christino Pereira de Lyra 
Sobrinho, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Claudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Edmundo 
Joaquim de Andrade, Ednaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel 
Araújo Silva, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jayme Gonçalves dos Santos, José 
Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luciano Barbosa da Silva, Nilson 
Oliveira de Almeida, Paulo Sergio Tadeu Fantini, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Romilde 
Almeida de Oliveira. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Eli 
Andrade Silva, Francisco José Araújo Costa, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Rodolfo 
Rangel Moreira Cavalcanti, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Ricardo 
Pereira Guedes e Roberto Lemos Muniz. 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 20 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


