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           A Comissão Eleitoral Regional – CER-PE, instituída pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia no Estado do Pernambuco por meio da Decisão Plenária PL/PE nº 

037/2020, reunida em sua 15ª reunião extraordinária, realizada em 05 de outubro de 2020, de 

forma virtual, em observância à Resolução 1.114/2019.  

          Considerando a Deliberação CEF nº 146/2020, na qual determinou em sua alínea “d”, que a 
data de 5 de outubro de 2020, para envio do mapa geral de apuração e a ata final; 

           Considerando o disposto na Deliberação CEF nº 134/2020, a qual autorizou a CER-PE a 

realizar a apuração de voto em separado de forma mista, qual seja, presencial e virtual, desde 

que observada a presença do quórum mínimo de 3 (três) membros, de forma presencial na sede 

principal do Crea na capital do Estado, observadas as medidas preventivas para evitar o 

contágio pelo Novo Coronavírus; 

        Considerando que em atendimento ao disposto no calendário oficial da CEF, a 

coordenação da CER-PE convocou os membros desta Comissão, alertando quanto a necessidade 

de suas participações no processo de escrutinação dos votos em separado, para fins de cumprir a 

deliberação ora mencionada;  

        Considerando que a maioria dos membros da CER-PE, inclusive seus suplentes, 

apresentaram justificativas que impossibilitaram suas participações, restando apenas a 

disponibilidade dos coordenadores Emanuel Araújo e Virgínia Lúcia; 

          Considerando que no intuito de garantir a lisura e transparência do pleito eleitoral, a CER-

PE convocou todos os candidatos e/ou seus representantes, para acompanhamento do citado 

escrutínio; 

          Considerando a orientação da Assessoria Jurídica da CER-PE, quanto ao cumprimento da 

Deliberação da CEF nº 134/2020 referente presença de quórum físico, para apuração dos votos 

em separado; 

         Considerando que em contato com a assistente técnica da CEF, a Sra. Talita Machado, a 

qual após consultar os conselheiros federais e apoio jurídico da Comissão Eleitoral Federal, 

orientou que todos os fatos impeditivos ao atendimento da deliberação CEF 134/2020 fossem 

consignados em ata, visando garantir o cumprimento do calendário eleitoral oficial, disposto na 

deliberação CEF 146/2020 o qual deve ser primordialmente observado por todos os regionais;  
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Deliberou: 

1. Acatar a orientação da Assistente Técnica da CEF e realizar o escrutínio dos votos 

em separado, nesta data, na presença dos coordenadores Emanuel Araújo e Virgínia 

Lúcia (fisicamente), assim como dos conselheiros Rildo Remígio e Nilson Almeida 

(virtualmente).  

                                                                                                           

 Recife, 05 de outubro de 2020. 

 

 

Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva                                     Eng. Virgínia Lúcia Gouveia e Silva 

      Coordenador da CER-PE                                               Coordenadora adjunta da CER-PE        
                                                                                                          

 

    Eng. Rildo Remígio Florêncio                                        Eng. Nilson Oliveira de Almeida  

      Coordenador da CER-PE                                                       Membro Suplente da CER 
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