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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. Suplente: André da Silva Melo.  

  2. Justificativas de faltas 

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

3. Ordem dos Trabalhos. 

3.1.  Proposta nº 002/2020-CER, que dispõe sobre a alteração da localização e composição das 

mesas receptoras/escrutinadoras; 

Constado o quórum regimental, o senhor Coordenador da CER-PE Eng. Fltal. Emanuel Araújo 

cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião trazendo para discussão o primeiro item da pauta, que 

dispõe sobre a proposta de alteração da composição das mesas receptoras/escrutinadoras do Crea-PE. 

Em resumo, o Coordenador explicou que a proposta de alteração consiste na retirada das entidades 

externas (Chesf (sede e anexo), URB, Compesa e ONS). A exclusão dos mencionados locais está 

fundamentada na deliberação 57/2020-CEF, na qual recomenda que, caso não haja confirmação 

expressa das instituições externas (locais facultativos) quanto a assegurar a disponibilização do espaço 

no dia da eleição durante todo o horário de votação, que as mesmas fossem retiradas da composição. 

Enfatizou que a secretaria da CER tentou contato com as mencionadas empresas por telefone por várias 

vezes, bem como fora enviados e reiterados e-mails, no entanto, não houve resposta até o momento. 

Continuou justificando que outro fator importante para a alteração em tela, é o fato de que em 29 de 

abril, a CER-PE requereu à Gerência de Recursos Humanos do Crea-PE, o levantamento dos 

funcionários enquadrados no grupo de risco (idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas), tendo 

sido enviado em 30/04, planilha contendo 35 nomes de colaboradores classificados como portadores 

do fator de risco, assim como houveram a desistência de alguns profissionais recrutados por meio de 

seleção externa (Edital 001/2020). Tudo isso ocasionou uma verdadeira defasagem de mesários, 

inviabilizando algumas mesas obrigatórias. 

Após análise sobre o assunto, a CER-PE decidiu emitir a Deliberação nº 016/2020, que aprovou a 

proposta 002/2020-CER, alterando a proposta 001/2020-CER, retirando os locais facultativos, 

permanecendo apenas os obrigatórios: Sede, Escritório e Inspetorias, bem como encaminhando o 

citado documento ao Plenário do Crea-PE. 

 

3.2.  Reformulação da Deliberação nº 008/2020-CER, no qual indeferiu o registro da 
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candidatura do candidato Frederico Brennand, por força da deliberação 062/2020-CEF; 

Em continuidade, o senhor Coordenador deu conhecimento aos membros presentes, quanto a 

deliberação nº 062/2020 da CEF, na qual reformulou a decisão 008/2020 da CER-PE a qual havia 

indeferido o registro do candidato Frederico Brennand. Na citada decisão, a Comissão Federal dar 

provimento ao recurso, reformando o julgamento do registro de candidatura realizado pela CER-PE, no 

sentido de deferir o registro do mencionado candidato. 

 

3.3.  Homologação da Deliberação Ad referendum nº 014/2020-CER, que aprovou o envio do 

ofício nº 012/2020-CER à CEF, pedindo o adiamento das eleições;  

O Coordenador Emanuel Araújo prosseguiu com a pauta colocando para aprovação da CER A 

Deliberação Ad referendum nº 014/2020-CER, que aprovou o envio do ofício nº 012/2020-CER à CEF, 

pedindo o adiamento das eleições, explicitando que regimentalmente as decisões ad referendum 

precisam ser homologadas em reunião com quórum. Relembrou que o assunto foi amplamente 

debatido via whatsapp e que houve consenso entre a maioria para envio do ofício ao Confea, pois a 

realização de uma eleição em plena pandemia do Covid-19 acarretaria em sérios riscos para todos os 

envolvidos no processo eleitoral. Concluiu dizendo que o ofício nº 012/2020-CER foi enviado à CEF 

em 27/04. 

Após debate sobre o assunto, a CER-PE homologou o ad referendum supracitado, por meio da 

Deliberação nº 017/2020-CER. 

 

3.4.  Homologação da Deliberação Ad referendum nº 015/2020-CER, aprovou o plano de 

divulgação, referente a disponibilização de espaço no site do Crea-PE, para a publicação de 

material dos candidatos; 

O Senhor Coordenador recordou aos presentes que havia solicitado autorização aos componentes desta 

Comissão, via whatsApp, para emitir uma deliberação ad referendum nº 015/2020 para aprovar o plano 

de divulgação dos materiais de campanhas dos candidatos elaborado pela Gerência de Políticas 

Institucionais - GPI, tendo em vista a proximidade da data da eleição, de forma a não prejudicar os 

interessados. Regimentalmente as decisões ad referendum precisam ser homologadas em reunião com 

quórum. 

Diante do exposto, a  CER-PE homologou o ad referendum supracitado, por meio da Deliberação nº 

018/2020-CER. 
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3.5.  Revisão do Plano de Divulgação de campanha dos candidatos; 

Continuando com a ordem dos trabalhos, o Coordenador explanou que conforme descrito no item 

anterior, o plano de divulgação elaborado pela GPI foi aprovado por meio de decisão ad referendum e 

encaminhado para os candidatos providenciarem seus materiais de campanhas, visando não prejudicar 

a divulgação dos mesmos nos meios de comunicação do Crea-PE. Ocorreu que depois do envio do 

mencionado plano aos candidatos, alguns deles questionaram algumas especificações técnicas. Esses 

questionamentos foram encaminhados à área competente.  

Contudo, em 04/05, todos os candidatos enviaram seus materiais de campanhas, aos quais foram 

considerados pela área competente como estando fora dos padrões estabelecidos pelo plano aprovado. 

Diante disso e considerando que as exigências foram aplicadas a todos os materiais enviados, sem 

exceção, suscitou-se a dúvida de que o plano poderia não está claro o suficiente, por esse motivo, o 

coordenador surgiu que fosse expedida uma nova deliberação, requerendo à GPI com máxima 

brevidade, a elaboração de um modelo prático, referente ao que de fato os candidatos deveriam enviar 

para a publicação, contendo descritivamente todos os dados necessários a uma padronização, de forma 

clara, exemplificando o tipo e tamanho de letra, espaçamento e outras especificações técnicas, dentro 

do próprio modelo. Tal esboço deverá constar como anexo ao plano de divulgação de campanha. 

A sugestão acima foi aprovada pelos demais membros e foi expedida e deliberação nº 019/2020-CER, 

sendo a mesma encaminhada à Gerência responsável. 

3.6.  Treinamento dos mesários 2020. 

Passando para o ultimo assunto da ordem dos trabalhos, o senhor Coordenador informou que está 

previsto para ser realizado no dia 27/05, das 9 às 16 horas, o treinamento para mesários 2020. Ressaltou 

que o evento será virtual e que a programação está em construção. Na ocasião, foi projetado um 

rascunho, sugerindo-se 4 palestras com os seguintes temas: “Conhecendo o Sistema Confea/Crea e 

Mútua”; “Legislação aplicada às eleições 2020”; “Mesas receptoras”; e, “Mesas escrutinadoras”.  

Por fim, o senhor Coordenador pediu que os membros da CER enviassem indicações de palestrantes. 

4. Informes. 

4.1. Ofício nº 759/2020/CONFEA, no qual solicita dados sobre a situação do processo eleitoral.  

O Senhor Coordenador informou que em 04/05, a CER-PE recebeu o Ofício nº 759/2020/CONFEA 

pedindo uma série de documentos, como decretos estaduais e municipais sobre ao COVID-19, 
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composição das mesas e outros. 

5. Extra Pauta. 

Não houve. 

6. Encerramento. 

Às 19h250min, 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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