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  EMENTA: Aprova o relatório final da Comissão Eleitoral Regional - 

CER, Exercício 2020. 
  

                                            
DECISÃO 

 

 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de fevereiro de 2021, em Sessão Ordinária, por 
videoconferência, devido à 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; apreciando o Relatório Final de atividades da Comissão Eleitoral 
Regional – CER, no exercício de 2020 apresentado pelo seu Coordenador, Conselheiro Emanuel 
Araújo Silva, o qual transcrevemos seu teor: “Conforme preconiza o Art. 151 do Regimento do 
Crea-PE, a Comissão Eleitoral de Pernambuco instituída pelo Plenário deste Regional por meio da 
PL/PE nº 037/2020, vem, mui respeitosamente manifestar-se acerca do resultado proveniente de 
suas atividades realizadas no ano de 2020, mediante o presente relatório, no qual registra-se as 
principais dificuldades enfrentadas, bem como algumas recomendações a serem observadas na 
próxima Eleição. A CER-PE iniciou seus trabalhos conforme estabelece o Regimento Interno, com 
reuniões presenciais seguindo o calendário oficial de reuniões plenárias, de Câmara e de 
Comissões, aprovado pelo Plenário do Crea-PE para o exercício 2020 com a seguinte composição: 
Emanuel Araújo Silva – Coordenador, Virgínia Lucia Gouveia e Silva - Coordenadora Adjunta, 
Rildo Remígio Florêncio – Titular, Kleber Rocha Ferreira dos Santos – Titular, Jorge Roberto 
Oliveira da Paixão – Titular, Alexandre José Magalhães Baltar Filho – 1ª Suplente, Edmundo 
Joaquim de Andrade – 2º Suplente, Jorge Wanderley Souto Ferreira - (até 19/02/2020) substituído 
por André da Silva Melo (a partir de 22/04/2020 – PL/PE 071) – 3º Suplente, Jarbas Morant Vieira 
– 4º Suplente e Nilson Oliveira de Almeida – 5º Suplente. No entanto, em 30 de janeiro, a 
Organização Mundial de Saúde emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-
CoV-2). No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro, acarretando a 
necessidade de adoção de inúmeras ações para contenção e prevenção da doença. No Estado de 
Pernambuco, os dois primeiros casos da doença foram confirmados em 12/03. No dia 25/03/2020 
foi decretado estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 6/2020 da 
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Diante do cenário de calamidade de saúde, a 
CER-PE em 17 de março de 2020, por meio de sua deliberação nº 006/2020, decidiu por emitir 
comunicação informando a todos os interessados de que a Comissão Eleitoral Regional de 
Pernambuco estaria recebendo as impugnações, solicitações e demais requerimentos 
exclusivamente pelo e-mail oficial da CER-PE: cer-pe2020@creape.org.br (com cópia para 
osani@creape.org.br). Além disso, todas as reuniões passaram a ser realizadas virtualmente, 
através da plataforma do Google Meet. As eleições para os cargos de Presidentes do Confea, do 
Crea e Diretores Geral e Administrativo da Mútua, foram realizadas no dia 1º de outubro de 2020, 
das 8 às 19 horas, exclusivamente nos 16 (dezesseis) locais de votação obrigatórios, isto é, sede, 
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inspetorias e escritório, sem qualquer anormalidade. Dos 16.736 (dezesseis mil, setecentos e trinta 
e seis) profissionais aptos ao voto, compareceram 1.793 (mil, setecentos e noventa e três) eleitores, 
o que representou apenas 10,71% de participação, obtendo-se os seguintes resultados: Presidente 
do Confea: Joel Krüger - 1.318 votos; Presidente do Crea-PE: Adriano Lucena - 773 votos; 
Diretoria Geral da Mútua-PE: Roberta Menezes - 901 votos; Diretoria Administrativa da Mútua-
PE: Rosely Ângela - 872. A Eleição para o cargo de Diretor Financeiro da Mútua-PE ocorreu no 
dia 26 de novembro do mesmo ano, no Clube Português do Recife, situado à Av. Conselheiro Rosa 
e Silva, 172 - Graças, Recife - PE, 52020-220, em Sessão Extraordinária nº 1.900, convocada na 
forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do Regimento Interno, tendo sido eleito o Eng. de Pesca 
Leonardo Teixeira de Sales, para Diretor Financeiro da Mútua/PE, triênio 2021/2023, conforme 
demonstra os dados a seguir: Aptos a votar: 51. Efetivamente votaram: 39. Não compareceram para 
votar: 12. Votos: José Carlos Pacheco dos Santos: 11. Votos: Leonardo Teixeira de Sales: 28. Total 
de Votos Brancos: 0. Total de Votos Nulos: 0. Total de Votos Apurados (nominais, brancos, 
nulos): 39. Estimou-se para todo o processo eleitoral, um custo de R$164.966,78 (cento e sessenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), tendo sido executado o 
valor de R$ 109.814,10 (cento e nove mil reais, oitocentos e quatorze reais e dez centavos).  Frisa-
se que o valor gasto teria sido menor, se não tivessem surgido despesas imprevistas, ocasionadas 
pelos adiamentos do dia da votação, a exemplo das reimpressões dos cadernos eleitorais e das 
peças de divulgação (banners e faixas). Ao longo de toda a jornada da CER-PE em 2020, foram 
emitidas 44 deliberações, 39 ofícios, 4 atas, 46 CI’s, 13 editais, 18 súmulas, 62 declarações, 13 
comunicados e 2 propostas totalizando 241documentos emitidos. Concluídas as formalidades das 
eleições acima citadas, a CER-PE/2020 entrega seu relatório final de atividades, apontando abaixo 
as principais dificuldades encontradas no decorrer do processo, fazendo recomendações e 
agradecimentos: Dificuldades enfrentadas: 1) Pandemia do Covid-19; 2) Adiamentos da data da 
eleição; 3) Ações judiciais, com fulcro no adiamento, cancelamento ou mudança na metodologia de 
votação; 4) Composição e localização das mesas; 5) Falta de entrosamento da equipe 
administrativa do Crea-PE; 6) Dificuldades estruturais em algumas inspetorias; 7) Problemas com a 
empresa Tecnotec, responsável pelo Sitac; 8) Problema com o site do Crea-PE; 9) Ausência ou 
demora em obter-se respostas da CEF para alguns questionamentos. Recomendações: 1) 
Recomendamos que a Presidência do Crea, realize uma ação para incentivar a participação dos 
servidores no próximo processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua, elaborando um estudo 
prévio de benefícios que poderão ser concedidos aos mesmos; 2) Que a administração do Crea-PE 
estabeleça diretrizes transparentes para o relacionamento e entrosamento de toda a estrutura 
administrativa/operacional deste Conselho, com cada setor ciente de suas atribuições e empenhados 
em desenvolver um processo eleitoral harmonioso e exitoso, realizado por todos; 3) Que a 
administração do Crea-PE negocie com a Tecnotec, responsável pelo SITAC, uma maior 
independência e principalmente um controle mais efetivo pelo Crea das intervenções relacionadas 
às demandas eleitorais no referido Sistema Corporativo; 4) Caso não haja a implementação do voto 
online na próxima eleição, que a Administração do Crea-PE providencie a compra de urnas 
eleitorais próprias, de lona, bem como malotes adequados para transportá-las aos locais de votação, 
visto que as urnas do TRE, apesar de servíveis, encontram-se em péssimas condições; 5) Que o 
regulamento do próximo processo eleitoral possa ser elaborado de forma concisa, clara e sem 
lacunas, de maneira a evitar interpretações diversas ao intuito do legislador. Agradecimentos:           
A CER-PE registra seus sinceros agradecimentos a todos que diretamente ou indiretamente 
colaboraram para o êxito do processo eleitoral, em especial: 1. A todos os colaboradores do Crea-
PE, em especial aos que atuaram diretamente nas mesas eleitorais, que mesmo diante das 
dificuldades e incertezas proporcionadas pela pandemia, se disponibilizaram a fazer acontecer a 
eleição 2020 em Pernambuco; 2. Aos profissionais do Sistema que fizeram parte das mesas 
receptoras/escrutinadoras de voto, que de bom grado estiveram à disposição do Crea-PE somando 
forças para a concretização do processo eleitoral mais difícil da história do Sistema Confea/Crea e 
Mútua; 3. À administração do Crea-PE que a todo momento priorizou e atendeu prontamente a 
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todas as requisições desta Comissão Eleitoral. 4. Ao Tribunal Eleitoral Regional de Pernambuco – 
TRE/PE, que mesmo depois de vários adiamentos, de boa vontade, sempre se mostrou disposto a 
colaborar, cedendo as urnas e cabines eleitorais para serem utilizadas pelo Crea-PE. 5. À assessora 
jurídica da CER-PE, Adv. Nathália Nogueira Amorim que de forma solícita, clara, e concisa 
auxiliou os trabalhos desta Comissão, sempre pautada na imparcialidade e nos preceitos legais e 
éticos. Esta dileta comissão externa toda admiração a profissional pela qualidade das suas peças 
jurídicas, zelo e dedicação. E por isso nossa comissão trabalhou de forma tranquila, pois se 
chegamos até aqui, foi por nanos gigantum humeris incidentes. 6. À secretária da Presidência, 
servidora Adriana Pereira Barbosa que em diversos momentos apoiou a CER, com satisfação e 
profissionalismo. 7. A Chefe da Divisão de Apoio ao Colegiado, Adm. Roberta Manoela Pinheiro 
que auxiliou a CER-PE na solicitação de ajuda de custo para os mesários. 8. À Servidora Elivânia 
Correia de Melo, que com presteza e dedicação auxiliou a secretaria da CER-PE na organização 
das urnas eleitorais e em outras demandas operacionais cruciais para o bom andamento da votação, 
ocorrida no dia 1º de outubro. 9. Por fim, externamos nossos agradecimentos em especial à 
secretária da CER, Adm. Osani Tavares, pela dedicação, apoio e organização de todas as atividades 
desta Comissão Eleitoral. Ressaltamos que a citada servidora foi a viga mestra que deu toda a 
sustentação e segurança aos nossos trabalhos, merecendo todas as honrarias e reconhecimento por 
seu profissionalismo de excelência.” Diante do exposto, o Plenário deste Conselho Regional, 
DECIDIU aprovar, por maioria, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 04 (cinco) votos 
contrários o Relatório Final de atividades da Comissão Eleitoral Regional – CER, no 
exercício de 2020, na forma apresentada. Houve 01 (uma) abstenção. Votaram os 
Conselheiros:  Alexandre Valença Guimarães, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho 
Calado, Emanuel Araújo Silva, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Everson Batista Oliveira, 
Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, Jayme Gonçalves dos Santos, José Jeferson do 
Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira 
Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Chaprão, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Nilson 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Stênio de 
Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Votos contrários dos Conselheiros:  Adir Atila 
Matos de Sousa, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 
Roberto Luiz de Carvalho Freire. Absteve-se de votar a Conselheira Giani de Barros Câmara 
Valeriano. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


