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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Emanuel Araújo Silva – Coordenador; 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva – Coord. Adjunta; Rildo Remígio Florêncio; Jorge Roberto Oliveira da 

Paixão. 

Membros Suplentes presentes: Edmundo Joaquim de Andrade; Jorge Wanderley Souto Ferreira; Jarbas 

Morant Vieira; e, Nilson Oliveira de Almeida.  

2. Justificativas de faltas 

Kleber Rocha Ferreira Santos; Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 

3. Ordem do Dia 

3.1.Esclarecimentos quanto às atribuições da CER-PE; 

Às 17 horas e 30 minutos do dia 05 de fevereiro de 2020, constatado o quórum regimental, o senhor 

coordenador o Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva abriu os trabalhos da Comissão Eleitoral Regional 

do Crea-PE cumprimentando aos presentes e mencionando que solicitou que fossem convocados não só 

os titulares, mas também os suplentes, pois julgou importante a presença de todos naquela primeira 

reunião. Ressaltou o apertado calendário eleitoral, em detrimento aos próprios prazos estipulados pelo 

Confea, bem como aos acontecimentos judiciais, que resultaram em retardo do início dos trabalhos da 

Comissão. Em seguida, colocou o primeiro item da pauta em discussão, o qual refere-se aos 

esclarecimentos quanto às atribuições da CER, citando o Art. 10 da Resolução 1.114/2019: 

Art. 10. Os membros das Mesas Eleitorais e das Comissões Eleitorais, durante o processo eleitoral, 

não poderão se manifestar de qualquer forma a favor ou contra candidaturas, sob pena de 

afastamento e responsabilizações civis, penais e administrativas.  

Na ocasião, o Conselheiro Rildo Remígio questionou ao Coordenador sobre o que ele entedia por ser o 

período eleitoral. Sendo respondido pelo mesmo que seria todo o processo eleitoral. Conseguinte, o 

Coordenador pediu que todos os membros da CER-PE se abstivessem de qualquer manifestação 

política, buscando sempre a neutralidade e transparência dos trabalhos da CER. 

O Conselheiro Jorge Wanderley corroborou dizendo que seria de bom alvitre, que os membros da CER 

não postassem campanhas eleitorais, nem mesmo em suas páginas pessoais, como no facebook, 

WhatsApp e outros meios.  

3.2.Calendário de reuniões ordinárias e extraordinárias da CER; 

Prosseguindo com os assuntos da pauta, o Coordenador expôs a necessidade de realização de reuniões 

extraordinárias para a viabilização dos trabalhos da CER, passando a palavra para secretária da 

Comissão Eleitoral Regional.  

Com a palavra, a mesma informou que conforme disposto o parágrafo 4º do Art. 22 da Resolução 

1.114, de 26 de abril de 2019, no qual determina que as Comissões Eleitorais Regionais seguirão o rito 

estabelecido pelos regimentos dos Creas, no que tange as comissões permanentes, a CER obedecerá ao 
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calendário já aprovado pelo Plenário deste Regional, no qual prevê apenas 3 reuniões ordinárias, sendo 

as mesmas insuficiente para atender as demandas eleitorais. Por esse motivo, foi sugerida o 

agendamento de mais 7 reuniões, a saber: 19/02; 04 e 18/03; 1 e 15/04; e, 6 e 20/05. Todas com 

horários de início às 17:30, coincidindo com os dias de reuniões de Câmaras Especializadas, 

objetivando a economicidade, em relação ao coffee breack e as diárias e passagens concedidas aos 

membros da CER que residem fora do estado de Pernambuco. 

Findada as discussões sobre o tema, foi elaborada a CI nº 004/2020-CER, a qual foi encaminhada à 

Presidência do Crea-PE para a devida análise e posterior autorização. 

3.3.Ofício nº 334/2020/GABDG, emitido pelo TER/PE, no qual informa da 

impossibilidade de empréstimo de urnas eletrônicas, pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Pernambuco; 

Passando-se para o item seguinte, o Senhor Coordenador explanou a respeito da resposta obtida pelo 

Crea-PE, no que concerne ao pedido de empréstimo de urnas eletrônicas, pelo TRE de Pernambuco. 

Em apertada síntese, foi dito em poucas palavras que fora realizada uma sessão onde foi decidido, por 

unanimidade, negar a solicitação do Crea. Não obstante, o Coordenador expressou que a presidência já 

solicitou o agendamento de uma reunião, na qual a coordenação da CER também irá participar, para 

tentar reverter tal decisão junto ao Desembargador do TRE-PE.  

3.4.E-mail encaminhado pela Mútua/BR, referente à Celebração de convênio de ressarcimento 

das despesas com processo eleitoral da Diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais do 

Crea; e, 3.5. Deliberação CEF nº 88/2019, referente ao PRODESU 2020; 

Continuando com os assuntos da pauta, o senhor Coordenador solicitou que o Assessor de Projetos 

Especiais Eng. Civil André Buonafina relatasse sobre o e-mail encaminhado pela Mútua/BR, referente 

à Celebração de convênio de ressarcimento das despesas com processo eleitoral da Diretoria da Caixa 

de Assistência dos Profissionais do Crea. O citado assessor esclareceu que foram formalizados vários 

questionamentos junto à Mútua e ao próprio Confea, referentes ao convênio da Mútua e ao Prodesu, 

não tendo sido obtidas respostas claras e contundentes. Enfatizou que a legislação pertinente ao 
convênio da Mutua não disponibilizou nem sequer o modelo do projeto, havendo dúvidas nos 

procedimentos que seriam adotados, inclusive pela própria Mútua BR.  

Por fim, mencionou que frente as dificuldades encontradas nos termos, bem como considerando que 

tanto os recursos da Mútua quanto do Prodesu, compõe apenas uma parte do custeio do projeto das 

eleições, o mesmo sugeriu que o Crea-PE arcasse com todas as despesas do pleito eleitoral, ação essa 

que tem sido adotada por outros regionais.  

3.6.Possibilidade de utilização do SITAC para recebimento e protocolo das candidaturas;  

Conseguinte, a CER discutiu a possibilidade prevista no parágrafo único do Art. 28 da Resolução nº 

1.114/2019, no qual diz: Parágrafo único. O Confea e/ou os Creas poderão adotar sistema eletrônico 

para apresentação do requerimento de registro de candidatura em meio digital.  
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Após ouvidas as considerações e opiniões dos membros da CER-PE, decidiu-se, por unanimidade: 

I. Determinar que o registro de candidaturas pertinentes ao processo eleitoral do Sistema 

Confea/Crea e Mútua, deverão ser protocoladas pelos interessados, no período estabelecido 

pela CEF, de forma física, em envelope lacrado, junto à Secretaria da CER-PE, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 8:00 às 13h30min.  

II. Demais solicitações de esclarecimentos e pedidos diversos deverão ser formalizados, 

conforme estabelecido no item anterior.  

Na ocasião, foi salientado que os envelopes lacrados serão abertos e conferidos apenas pela Comissão 

Eleitoral, em reunião específica, concedendo ao candidato o prazo improrrogável de 3 (três) dias, 

conforme disposto no Parágrafo Único, do Art. 30 da Resolução 1.114/2019.  

Suscitou-se ainda a dúvida em relação ao feriado do dia 06/03, pois, segundo o calendário eleitoral a 

referida data seria o último dia para os candidatos protocolarem suas candidaturas. Diante do exposto, 

foi requerido que a secretária da CER formulasse um questionamento à Comissão Federal Eleitoral, 

sobre como proceder.  

3.7.Plano de divulgação para as eleições 2020; 

Em continuidade à pauta, o senhor Coordenador passou a palavra para a gerente de Políticas 

Institucionais, Jorn. Rosicleide Maria, a qual informou que a GPI, com base nos registros das últimas 

eleições, já fez uma sondagem de mercado, assim como também elaborou um cronograma de 

atividades da Comunicação, incluindo os processos licitatórios obrigatórios. Em seguida, projetou o 

citado cronograma explicando que serão confeccionadas matérias para datas importantes do calendário 

eleitoral e informou que a Comunicação estava aberta a receber outras sugestões e colaborações da 

Comissão Eleitoral.     

3.8.Construção do Plano de Trabalho da CER-2020. 

Considerando que os materiais citados pela ASSPE e pela Gerência de Políticas Institucionais serão 

partes integrantes do Plano de Trabalho da Comissão Eleitoral Regional, o senhor Coordenador 

informou que na próxima reunião da CER será trazida uma minuta do citado Plano, para apreciação de 
todos os membros.   

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 19h00min, o Coordenador Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva deu por encerrada a presente 
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reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, secretária da Comissão Eleitoral 

Regional de Pernambuco e pelos demais membros desta Comissão. 
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