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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; e, Kleber Rocha Ferreira 

Santos. 

Membro Suplente: Jarbas Morant Vieira. 

  2. Justificativas de faltas 

Jorge Roberto Oliveira da Paixão e Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 

3. Aprovação da Súmula da 1ª Reunião da CER-PE, realizada em 05/02/2020. 

Aprovada sem correções. 

4. Ordem dos Trabalhos. 

4.1. Respostas aos questionamentos formulados pela CER-PE, à Comissão Eleitoral Federal, 

sobre o calendário eleitoral, mais precisamente quanto ao feriado do dia 06/03; 

Após confirmação do quantitativo do quórum regimental necessário para a realização da presente 

reunião, o senhor coordenador Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva abriu os trabalhos agradecendo a 

presença de todos e iniciando a ordem do dia, com o primeiro item da pauta, referente à resposta da 

CEF, quanto ao questionamento formulado pela CER-PE, no tocante ao feriado do dia 06/03, uma vez 

que segundo o calendário eleitoral, tal data seria o ultimo dia para os interessados apresentarem seus 

requerimentos de candidaturas. 

Continuou explanando que a resposta da CEF recebida em 07/02/2020, consistiu em informar que, 

conforme disposto no parágrafo único do art. 9º, da Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019 – 

Regulamento Eleitoral, pelo qual “considerar-se-á prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se 

o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário 

normal”, elucidando que o Crea-PE deverá receber os protocolos de registro de candidatura até o dia 9 

de março de 2020, observado seu horário normal de funcionamento. 

Salientou ainda, que conseguinte ao recebimento da citada resposta, esta Comissão em 10/02 procedeu 

outra indagação quanto a: se a postergação da data para registro de candidatura até o dia 9 de março, 

afetaria o início das campanhas eleitorais dos candidatos a partir do dia 07/03, independente de terem 

protocolado seus requerimentos de candidaturas junto a CER. Em sua resposta, a CEF assegurou que 

tal prorrogação garante aos interessados em concorrer às Eleições Gerais do Sistema /Confea e Mútua o 

direito líquido e certo de protocolar o requerimento de registro de candidatura até o próximo dia útil 

seguinte, no caso, 9 de março de 2020, segunda-feira. Entretanto, ressaltou que todos os demais prazos 

permanecem inalterados, inclusive o início de campanha eleitoral, no dia 7 de março de 2020, sábado, 

pois se trata de situação excepcional que está sendo considerada apenas no âmbito de Pernambuco. 

Terminado os esclarecimentos sobre o assunto, o coordenador disponibilizou os e-mails enviados pela 
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CEF e colocou para apreciação, a Deliberação nº 002/2020-CER, na qual tornou pública a prorrogação 

do prazo de inscrição de candidatura ao processo eleitoral 2020.  

Após aprovação dos demais membros, o coordenador solicitou a ampla divulgação da deliberação 

acima citada, nos meios de comunicação do Crea-PE. 

4.2. E-mail enviado pela CEF, que dispõe sobre a ordem de votação e sorteio de numeração de 

candidatos; 

Passando para o item seguinte da pauta, o senhor Coordenador informou que no último dia 14/02, a 

CER-PE recebeu um e-mail da Comissão Federal contendo a Deliberação nº 12/2020-CEF, na qual 

estabeleceu a ordem de votação na urna, dos cargos em disputa nas Eleições 2020 do Sistema 

Confea/Crea; definiu o intervalo de números naturais que poderão ser utilizados pelos candidatos por 

cargo, da seguinte forma:  

Para candidatos a Presidente do Confea: de 10 a 29 - Para candidatos a Presidente de Crea: de 30 a 49 - 

Para candidatos a Conselheiro Federal representante dos grupos profissionais (somente nos Estados da 

Bahia, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins): de 50 a 59 - Para candidatos a Diretor-Geral 

da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea: de 60 a 69 – Para candidatos a Diretor-

Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea: de 70 a 79; e, ainda, determinou que 

as Comissões Eleitorais Regionais, durante a semana de 9 a 13 de março de 2020, impreterivelmente, 

realizassem sorteios entre os candidatos/chapas registrados(as) para cada cargo, com a finalidade de 

definição dos números de cada candidato/chapa, bem como para definição da ordem em que deverão 

figurar nas cédulas oficiais de uso contingente.  

Diante do exposto, o Coordenador Emanuel Silva sugeriu a data de 11 de março para a realização dos 

sorteios, tendo sido tal sugestão acatada por todos os presentes. 

4.3. Plano de Trabalho da CER-PE, 2020;  

Dando prosseguimento à reunião, o coordenador explicitou aos presentes o plano de trabalho da CER-

PE, o qual elaborou com base nas informações repassadas pelas áreas competentes do Crea, como a 

Assessoria de Projetos Especiais (ASSPE) e a Gerência de Políticas Institucionais.  

Relatou que, face a urgência da necessidade da realização de ações as quais estavam previstas no citado 

documento, que precisariam da aprovação da administração deste Regional, a exemplo da ajuda de 

custo que será concedida aos profissionais externos (do sistema) que irão atuar como mesários no 

pleito, o mesmo, conforme preceitua o inciso III, do Art. 28 do Regimento do Crea-PE, já encaminhou 

o plano em questão para deliberação da Diretoria, em 18/02, por meio da CI nº 009/2020, tendo sido 

aprovado pela direção do Crea no presente dia (19/02).  

Contudo, ressaltou que o plano já fora apresentado aos membros da CER na reunião anterior, realizada 

em 05/02. Em seguida, fez um resumo detalhado do plano de trabalho aprovado.   

4.4. Edital de convocação de profissionais do Sistema, para atuarem como mesários no processo 
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eleitoral. 

Em continuidade, o Coordenador relatou que para dar andamento aos preparativos do processo 

eleitoral, solicitou à Gerência de Recursos Humanos a lista dos servidores do Crea-PE, a fim de 

organizar a composição das mesas eleitorais. De posse de tais informações, constatou que o número de 

colaboradores era insuficiente para formar as mesas receptoras de votos, principalmente no que se 

refere aos presidentes de mesas que obrigatoriamente devem ser pertencentes ao Sistema (inciso I, art. 

59, da 1.114/19), pois, os fiscais que anteriormente eram usados para esta função, a maioria são 

profissionais técnicos, que saíram recentemente do Confea/Crea. 

Diante disso, a CER-PE expediu a Deliberação nº 003/2020, na qual aprovou a publicação do Edital nº 

001/2020 – Regulamento Convocatório de profissionais do Sistema Confea/Crea para a composição 

das mesas receptoras/ escrutinadoras, devendo o mesmo ser publicado no Diário Oficial da União no 

dia 20 de fevereiro de 2020. 

5. Informes. 

5.1. Reunião com o desembargador do TER-PE, para tratar sobre as urnas eleitorais. 

O senhor Coordenador expressou que na manhã desta data (19), o mesmo, juntamente com o presidente 

do Crea-PE Eng. Evandro Alencar estiveram reunidos com o desembargador do TRE Frederico Ricardo 

de Almeida Neves, para tratar sobre a cessão das urnas eletrônicas, para serem utilizadas no dia 3 de 

junho. No entanto, o magistrado deixou claro que não será possível disponibilizar as urnas eleitorais 

(eletrônicas) para o Crea, usando como uma das justificativas, a escassez dos aparelhos eletrônicos e 

que Pernambuco já estaria cedendo as urnas para outros estados, para as eleições gerais, previstas para 

outubro/2020. 

Por fim, acrescentou que o togado, porém, já autorizou a cessão de urnas de lonas, o que de certa forma 

já é uma segunda opção para a concretização da eleição do sistema Confea/Crea e Mútua em 

Pernambuco. Contudo, a presidência do Crea e a CER tentará recorrer da negativa recebida, nos 

próximos dias. 

6. Extra Pauta. 

Não houve. 

7. Encerramento. 

Às 19h00min, o Coordenador Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva deu por encerrada a presente 

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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Eng. Emanuel Araújo Silva 

Coordenador 

Engª Virgínia Lucia Gouveia e Silva            

Coordenadora Adjunta 

 

 

Eng. Rildo Remígio Florêncio 

Membro da CER 

 

Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos 

Membro da CER 
 

  

Eng. Jarbas Morant Vieira 

4º Membro Suplente da CER 

 

  

 


