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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; e, Kleber Rocha Ferreira Santos. 

2. Justificativas de faltas 

Não houve. 

3. Ordem do dia 

3.1. Homologação da Deliberação ad referendum nº 006/2020-CER, que determinou que todas as 

impugnações, solicitações e demais requerimentos, do processo eleitoral serão 

recebidos/deliberados exclusivamente pelo e-mail oficial da CER-PE; 

Constatado o quórum regimental, o senhor coordenador cumprimentou a todos os presentes e 

justificando que a presente reunião estava sendo realizada virtualmente, tendo em vista a pandemia 

global do Covid-19, citando, inclusive, que a própria presidência do Crea-PE emitiu a Portaria nº 

036/2020 de 17 de março de 2020, a qual suspendeu todas as reuniões presenciais deste Conselho, 

sejam elas: Plenária, Diretoria, Câmaras Especializadas, Comissões e Fóruns.  

Comentou ainda, que em virtude do cenário acima descrito, julgou ser necessário a emissão da 

Deliberação nº 006/2020, na qual aprovou por ad referendum da CER-PE, o envio de comunicação 

informando a todos os interessados de que a Comissão Eleitoral Regional de Pernambuco, a partir de 

17/03 estaria recebendo as impugnações, solicitações e demais requerimentos eleitorais, 

exclusivamente pelo e-mail oficial da CER-PE: cer-pe2020@creape.org.br (com cópia para 

osani@creape.org.br). Ressaltando ainda que tal procedimento será adotado durante o mês de março ou 

enquanto houver a urgente necessidade de contenção da doença ora mencionada. 

Em seguida, colocou a mencionada deliberação em apreciação dos demais membros, os quais 

aprovaram e homologaram o citado documento. 

3.2. Análise dos requerimentos de candidaturas verificando as condições de elegibilidade e causas 

de inelegibilidade: 

Passando-se para o item seguinte da pauta, o senhor coordenador concedeu a palavra aos relatores dos 

processos de requerimento de registros de candidaturas: 

3.2.1. Processo de Adriano Antônio de Lucena; (Relatora: Virgínia Lúcia). 

A relatora do processo de requerimento de candidatura do Eng. Adriano Antonio de 

Lucena, a Conselheira Regional Eng. Virgínia Lúcia fez a leitura do seu relatório e voto 

fundamentado, que em síntese foi de parecer favorável ao deferimento do registro de 

candidatura do Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, para a disputa ao cargo de 

presidente do Crea-PE (triênio 2021-2023), uma vez que apresentou os documentos citados 
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no artigo 29 da Resolução 1.114/2019, do Confea.  

3.2.2. Processo de Frederico de Vasconcelos Brennand; (Relator: Jorge Roberto Paixão) 

O relator do requerimento de candidatura do Eng. Frederico de Vasconcelos Brennand, o 

membro da CER Eng. Jorge Roberto Paixão, expôs que considerando o disposto no Parecer 

Jurídico nº 025/2020 – ASSJU, no qual opinou pelo indeferimento do registro da candidatura 

do candidato, tendo em vista considerar a certidão relativa ao 3º Ofício Distribuidor e 

Contador das Varas das Fazendas Públicas e dos Executivos Fiscais, apesar de informar que 

não existem ações ou execuções em nome do candidato, revela-se apócrifa, uma vez que a 

eficácia probatória das certidões emitidas pelo servidor se deve à fé pública que lhe é 

atribuída, cuja presença na realização do ato só se comprova por meio de sua assinatura. 

Emitiu seu parecer pelo indeferimento do registro de candidatura do mencionado candidato, 

para a disputa ao cargo de presidente do Crea-PE (triênio 2021-2023), por haver 

comprometimento dos requisitos de inelegibilidade constantes no artigo 27, da Resolução 

1.114/19 do Confea. 

3.2.3. Processo de Waldir Duarte Costa Filho; e, 3.2.4. Processo de Luiz Antônio de Melo; 

(Relator: Rildo Remígio) 

O relator dos requerimentos de candidaturas do Geólogo Waldir Duarte Costa Filho e do 

Eng. Luiz Antônio de Melo, o Conselheiro Regional Eng. Rildo Remígio, emitiu seus 

pareceres pelo deferimento dos registros de candidaturas dos mencionados candidatos, para a 

disputa ao cargo de presidente do Crea-PE e Diretor Geral da Mútua/PE (triênio 2021-2023), 

respectivamente, uma vez que os mesmos atenderam a todos os quesitos de elegibilidade e 

não apresentaram qualquer uma das condições elencadas como inelegíveis previstas no art. 

27 da Resolução 1.114/19 do Confea. 

3.2.5. Processo de Everdelina Roberta Araújo de Meneses; (Relator: Jorge Roberto Paixão) 

O relator do requerimento de candidatura da Eng. Everdelina Roberta Araújo de Meneses, o 

Conselheiro Regional Eng. Jorge Roberto Paixão, emitiu seu parecer pelo deferimento do 

registro de candidatura da mencionada candidata, para a disputa ao cargo de Diretora Geral 

da Mútua/PE (triênio 2021-2023), tendo em vista que a mesma atendeu a todos os quesitos 

de elegibilidade e não apresentou qualquer uma das condições elencadas como inelegíveis 

previstas no art. 27 da Resolução 1.114/19 do Confea. 

3.2.6. Processo de André Carlos Bandeira Lopes; (Relatora: Virgínia Lúcia) 

A relatora do requerimento de candidatura do Eng. André Carlos Bandeira Lopes, 

Conselheira Regional Eng. Virgínia Lúcia, emitiu seu parecer pelo deferimento do registro 

de candidatura do mencionado engenheiro, para a disputa ao cargo de Diretor Administrativo 

da Mútua/PE (triênio 2021-2023), tendo em vista que o mesmo atendeu a todos os quesitos 

de elegibilidade e não apresentou qualquer uma das condições elencadas como inelegíveis 
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previstas no art. 27 da Resolução 1.114/19 do Confea. 

3.2.7. Processo de Rosely Angela de Souza Monteiro. (Relator: Kleber Santos) 

O relator do requerimento de candidatura da Eng. Rosely Angela de Souza Monteiro, o 

Conselheiro Regional Eng. Kleber Santos, emitiu seu parecer pelo deferimento do registro 

de candidatura da mencionada Engenheira, para a disputa ao cargo de Diretora 

Administrativa da Mútua/PE (triênio 2021-2023), tendo em vista que a mesma atendeu a 

todos os quesitos de elegibilidade e não apresentou qualquer uma das condições elencadas 

como inelegíveis previstas no art. 27 da Resolução 1.114/19 do Confea. 

Concluídos os relatos, foram emitidas e publicadas as Deliberações: 007, 008, 009, 010, 011, 012 e 

013, respectivamente.   

3.3. Deliberação a cerca da disponibilização de espaço no site do Crea-PE, para a publicação de 

material dos candidatos (currículo e proposta). 

O Senhor Coordenador solicitou a retirada do assunto da pauta, uma vez que precisava-se da realização 

de um estudo mais detalhado por parte do setor responsável. Desta forma, foi requerido que a Gerência 

de Políticas Institucionais elaborasse uma apresentação sobre o assunto, a qual deveria ser explanada na 

próxima reunião da CER-PE, prevista para acontecer no dia 15/04. 

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 19h35min, 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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