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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; e, Jorge Roberto Oliveira da Paixão. Suplentes 

presentes: Edmundo Joaquim de Andrade e Jarbas Morant Vieira. 

  2. Justificativas de faltas 

Kleber Rocha Ferreira Santos; Rildo Remígio Florêncio; Alexandre José Magalhães Baltar Filho e 

Jorge Wanderley Souto Ferreira. 

3. Ordem dos Trabalhos. 

3.1. Sorteio dos candidatos que efetuaram suas inscrições no período de 20/02 a 03/03, para 

atuarem como presidentes de mesa no processo eleitoral 2020; 

Constatado o quórum regimental, o senhor Coordenador cumprimentou aos presentes e deu por aberto 

os trabalhos trazendo para discussão o primeiro assunto da pauta, que tratou sobre o sorteio dos nomes 

dos profissionais que se candidataram para atuarem como presidentes das mesas receptoras de voto no 

processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua. 

Discorreu que o edital foi publicado no DOU e no site do Crea-PE no dia 20/02, tendo encerrado o 

período de inscrição no dia 03/03. Relembrou que em virtude das festividades do carnaval, ocorrida 

entre os dias 21 e 26/02, o tempo para recebimento das inscrições foi muito curto, o que dificultou a 

captação dos candidatos. 

Acrescentou que o edital nº 001/2020-CER disponibilizou 40 (quarenta) vagas, sendo 30 (trinta) para 

presidentes de mesa e 10 (dez) para eventuais substituições. No entanto, só foram recebidas 32 (trinta e 

dois) inscrições, desta forma, como o próprio edital já estipulava o direcionamento dos locais das vagas 

e que não houve número superior de candidatos por localidade a ponto de ter necessidade de realização 

de sorteio, sugeriu alocar os profissionais conforme inscrição recebida. Tal sugestão foi acatada pelos 

demais membros desta Comissão. 

3.2. Publicação do edital com os nomes dos profissionais sorteados; 

O senhor Coordenador prosseguiu com a pauta informando que diante do recebimento das fichas de 

inscrições dos profissionais, conforme edital de recrutamento 001/2020-CER, trouxe para análise dos 

presentes a minuta do edital nº 002/2020-CER, contendo os nomes dos selecionados para atuarem 

como presidentes de mesas que serão instaladas na Sede, Escritório, Inspetorias e locais facultativos. 

Após análise, a CER-PE emitiu a Deliberação 003/2020, na qual aprovou o edital 002/2020 e solicitou 

a imediata publicação dos citados documentos, nos meios de comunicação do Crea-PE. 

3.3. Localização e composição das mesas escrutinadoras/receptoras de votos, para envio ao 

Plenário do Crea-PE. 

Dando continuidade à reunião, o senhor Coordenador trouxe para deliberação, o assunto pertinente à 
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localização e composição das mesas receptoras/escrutinadoras de votos. Em apertada síntese, descreveu 

que conforme disposto no inciso VII, do Art. 21 da Resolução 1.114/19 do Confea, compete a CER 

propor ao Plenário do Conselho a composição das mesas eleitorais. Desta forma, para efetivar essa 

atividade, foram tomadas algumas providencias, como o envio de ofícios às entidades externas 

(facultativas): Chesf, URB, Compesa, ONS, Infraero e Celpe, com intuito de firmar parceria com as 

mesas, no que tange a disponibilização de espaço para recebimento das urnas deste Regional. Elucidou 

que os mencionados locais foram escolhidos por habitualmente participarem dos pleitos anteriores do 

Sistema. 

No entanto, as empresas Infraero e Celpe optaram por não aderirem à parceria para 2020. A primeira 

delas alegou, por telefone, que suas atividades se encerravam em 02/03, uma vez que o aeroporto do 

Recife estaria sob nova administração a partir da mencionada data. A Celpe, por sua vez, nos 

encaminhou a Carta RIG nº 006/2020 informando da impossibilidade de disponibilização das 

instalações da mesma. 

O Coordenador Emanuel Silva continuou relatando que além dos contatos com as instituições 

facultativas, foi solicitada à GRH, por meio da CI nº 006/2020, a relação de todos os servidores aptos a 

prestarem serviços no período eleitoral. Contudo, o quantitativo apresentado não foi suficiente para 

preencher as vagas necessárias. Tendo sido recrutado profissionais externos, conforme discutido nos 

itens anteriores da pauta desta reunião. 

Por fim, o senhor Coordenador projetou a minuta da Proposta 001/2020-CER, na qual propõe ao 

Plenário a composição das mesas com 21 locais de votação, 26 urnas gerais, sendo: 6 na sede, 1 no 

Escritório de Jaboatão dos Guararapes, 1 em cada Inspetoria totalizando 14, e 5 nas entidades externas. 

Esclareceu que nos locais obrigatórios são necessárias duas urnas, pois uma delas é destinada ao voto 

em separado, por isso, o quantitativo no geral foi de 42 urnas.  

Findado o relato e prestados os devidos esclarecimentos, a CER-PE emitiu a Deliberação nº 005/2020 

aprovando a citada proposta e encaminhando-a para apreciação do Plenário do Crea-PE.  

4. Informes. 

4.1.  Seminário Eleitoral do Sistema Confea/Crea, realizado nos dias 2 e 3/03, em Brasília/DF. 

O Senhor Coordenador expressou que nos dias 2 e 03/03, juntamente com a coordenadora adjunta 

Virgínia Lúcia e a assessora jurídica da Comissão Adv. Nathalia Amorim, participou do Seminário 

Eleitoral do Sistema Confea/Crea promovido pela CEF, em Brasília. Comentou que foi muito 

proveitoso e adquiriu boas orientação referentes às resoluções que regem o processo eleitoral, assim 

como outros procedimentos operacionais. 

 

5. Extra Pauta. 

Não houve. 
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6. 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. 

 

 

 

Eng. Emanuel Araújo Silva 

Coordenador 
Engª Virgínia Lucia Gouveia e Silva            

Coordenadora Adjunta 

 

 

Eng. Jorge Roberto Oliveira Da Paixão 

Membro da CER 
Eng. Edmundo Joaquim de Andrade 

2º Suplente da CER 
 

  

Eng. Jarbas Morant Vieira 

4º Membro Suplente da CER 

 

  

 


