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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. 

  2. Justificativas de faltas 

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

Edmundo Joaquim de Andrade. 

3. Ordem dos Trabalhos. 

3.1. Análise dos requerimentos de candidaturas recebidas pela CER até às 13h30min, do dia 

09/03/2020. 

Ás 16 horas do dia 09 de março de 2020, com a presença dos membros titulares da CER-PE 

Engenheiros Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Jorge Roberto Oliveira da Paixão, o coordenador 

Emanuel Araújo Silva deu por aberta a reunião (a qual foi filmada), para análise dos requerimentos de 

candidaturas aos cargos de presidente do Crea-PE e Diretores Geral e Administrativo da Mútua/PE. Na 

ocasião, todos os envelopes recebidos lacrados foram abertos e os documentos contidos nos mesmos 

foram citados verbalmente, para fins de registro. Em seguida, por ordem de recebimento, cada 

requerimento de candidatura foi analisado a luz da Resolução 1.114/19 do Confea, usando-se o check-

list enviado pela CEF para verificação de documentação apresentada. 

Ao final na análise, foram emitidos comunicados conforme a seguir: 

 - Ao candidato à presidência do Crea-PE Eng. Adriano Antonio de Lucena, foi solicitada a 

complementação da documentação, no tocante apresentação das certidões cível e criminal fornecidas 

pela Justiça Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato.  

- Ao candidato à presidência do Crea-PE Eng. Frederico de Vasconcelos Brennand, foi solicitada a 

complementação da documentação, referente a apresentação das certidões cível e criminal fornecidas 

pela Justiça Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato; e, Declaração 

assinada pelo próprio candidato de que atende todas as condições de elegibilidade e não incide em 

nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral. 

- Ao candidato à presidência do Crea-PE Geol. Waldir Duarte Costa Filho, foi solicitada a 

complementação da documentação, pertinente a apresentação da Certidão cível fornecida pela Justiça 

Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato (eletrônica). 

- Ao candidato à Diretoria Geral da Mútua/PE Eng. Luiz Antônio de Melo, foi solicitado a apresentação 

dos seguintes documentos: certidão cível fornecida pela Justiça Federal, de primeiro grau, da 

circunscrição do domicílio do candidato (eletrônica), certidão criminal fornecida pela Justiça Federal, 

de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato (eletrônica), certidão cível fornecida pela 

Justiça Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato; (eletrônica), certidão 

criminal fornecida pela Justiça Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato 
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(eletrônica). 

- À Candidata a Diretoria Administrativa da Mútua/PE Eng. Ângela de Souza Monteiro, foram 

solicitadas: certidão cível fornecida pela Justiça Federal, de primeiro grau, da circunscrição do 

domicílio do candidato (eletrônica), certidão criminal fornecida pela Justiça Federal, de primeiro grau, 

da circunscrição do domicílio do candidato (eletrônica), certidão cível fornecida pela Justiça Estadual, 

de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato (eletrônica) e certidão criminal fornecida 

pela Justiça Estadual, de primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato(física). 

Os candidatos supracitados foram notificados para complementar os documentos faltantes no prazo 

improrrogável de 03 (três) dias, ou seja, até 13 de março (sexta-feira), até às 13:30min, sob pena de 

indeferimento do requerimento de registro de candidatura. 

- Aos candidatos às Diretorias Geral e Administrativa da Mútua/PE Everdelina Roberta Araújo de 

Meneses e André Carlos Bandeira Lopes, respectivamente, foram emitidos comunicados informando-os 

que não foi identificada a ausência de qualquer documentação obrigatória elencada no artigo 29 da 

Resolução 1.114/2019.  

4. Informes. 

Não houve. 

5. Extra Pauta. 

Não houve. 

6. Encerramento. 

Às 19h40min, 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. Jorge Roberto Oliveira da Paixão 
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