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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, Rildo Remígio Florêncio. 

  2. Justificativas de faltas 

Kleber Rocha Ferreira Santos; Jorge Roberto Oliveira da Paixão; Alexandre José Magalhães Baltar 

Filho; e, Edmundo Joaquim de Andrade. 

3. Ordem dos Trabalhos. 

3.1. Sorteio para ordem das publicações das campanhas, nas mídias do Crea-PE; (com a presença 

de todos os candidatos). 

Constatado o quórum regimental e com a presença de todos os candidatos aos cargos em disputa do 

processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua 2020, a saber: Eng. Adriano Antonio de Lucena, 

Eng. Frederico de Vasconcelos Brennand, Geol. Waldir Duarte Costa Filho, Luiz Antônio de Melo, 

Everdelina Roberta Araújo de Meneses, André Carlos Bandeira Lopes e Rosely Ângela Monteiro, o 

senhor Coordenador da CER-PE abriu os trabalhos esclarecendo que a presente reunião estava sendo 

realizada com intuito de efetuar-se o sorteio da ordem das publicações dos materiais de campanhas dos 

candidatos, que serão divulgadas nas mídias do Crea-PE. Continuou dizendo que a iniciativa 

vislumbrava garantir o espaço igualitário para todos, de forma imparcial. 

Na oportunidade, o candidato Luiz Antônio de Melo manifestou que não poderia continuar até o 

término da reunião, nomeando o candidato Adriano Lucena para representa-lo no restante do evento. 

Na ocasião, o candidato Waldir Duarte Costa Filho indagou quanto à presença de pessoas que não 

faziam parte do processo, sugerindo que apenas os interessados diretos estivessem presentes na reunião. 

Diante disso, o coordenador Emanuel Araújo consultou a opinião dos demais presentes quanto ao 

assunto, tendo sido decidido por todos que apenas os candidatos, componentes da CER e seus apoios 

participassem da reunião.  

Em seguida, o coordenador questionou se haveria a possibilidade de consenso na ordem de publicação 

das campanhas, podendo ser adotada a ordem da cédula de votação; ou, por ordem alfabética. No 

entanto, os candidatos presentes optaram por aderir ao sorteio automático. Sendo assim foi iniciado o 

sorteio por meio do aplicativo virtual SorteioGo, sendo projetadas todas as suas fases. Obtendo-se o 

seguinte resultado: 

I. Candidatos a Presidência do Crea-PE. 

1. Waldir Duarte Costa Filho 
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2. Adriano Antonio de Lucena 

3. Frederico de Vasconcelos Brennand 

 

II. Candidatos a Diretoria Geral da Mútua. 

1. Everdelina Roberta Araújo de Menezes 

2. Luiz Antônio de Melo 

 

III. Candidatos a Diretoria Administrativa da Mútua. 

1. André Carlos Bandeira Lopes 

2. Rosely Angela de Souza Monteiro 

 

Findado o sorteio, o Coordenador acrescentou que seria emitida uma deliberação contendo o resultado 

do sorteio realizado, a qual seria encaminhada a todos os candidatos, assim como também seria 

publicada no site do Crea. 

Concluída essa parte, o senhor Coordenador convidou a Gerente de Políticas Institucionais, Jorn. 

Rosecleide Maria, para falar um pouco sobre a nova versão do Plano de Comunicação. Citando antes 

que foi necessária a alteração do plano anterior, para torna-lo mais claro e mais padronizado com o 

material enviado pela CEF, utilizado como exemplo.  

Nesse instante, o candidato Frederico Brennand pediu a palavra e expressou que o plano enviado 

anteriormente pela CER estava muito confuso e pediu que o novo plano fosse o mais claro possível, de 

forma a facilitar o entendimento, evitando devolução do material de campanha e consequentemente a 

perda do tempo de divulgação.  

O Coordenador fez a leitura do novo plano de comunicação, explicando que serão concedidas 8 (oito) 

datas para publicações e que os espaços para divulgação do Crea-PE consistem nas mídias sociais 

Facebook e Instagran, no e-mail marketing do Sitac e no site oficial deste Regional. Continuou dizendo 

que os candidatos deverão encaminhar seus materiais sempre nas segundas-feiras, até às 14 horas, para 

o e-mail da CER-PE e que os mesmos serão publicados nas quartas-feiras. 

Após essa fala, os candidatos indagaram como seria a ordem das 8 publicações, uma vez que o sorteio 

só abrangeu uma situação. Após debate e discussões, foi acordado de que a ordem dos nomes seria 

invertida a cada exposição, isto é, o candidato sorteado como primeiro, ficaria como segundo (ou 

terceiro) na publicação seguinte.  

O candidato Adriano Lucena solicitou ao Coordenador da CER-PE intercessão quanto a uma demanda 

específica do mesmo, a qual encontrava-se sob crivo da Comissão Eleitoral Federal já há certo tempo, 

contudo até o momento não houve retorno. O Coordenador Emanuel Araújo respondeu que no dia 

seguinte estaria contatando a CEF para requer posicionamento sobre o pedido.  

Esgotada as discussões e prestados os devidos esclarecimentos sobre o assunto, o Coordenador 
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agradeceu a presença dos candidatos e colocou a CER-PE a disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos.  

   

3.2. Segunda versão do Plano de Divulgação da Campanha Eleitoral do Sistema Confea/Crea e 

Mútua. 

Concluída a primeira parte, após saída dos candidatos foi dada continuidade à reunião com apenas os 

membros da CER e seus apoios administrativo e jurídico, bem como da Gerência de Políticas 

Institucionais, sendo elaborada a Deliberação nº 020/2020-CER, na qual detalhou a ordem do sorteio 

realizado no momento anterior, assim como aprovou a ultima versão do Plano de Comunicação 

elaborado pela Comissão em conjunto com a GPI.  

4. Informes. 

4.1.  Decisão PL-0535/2020 - Altera a Decisão Plenária nº PL-1880/2019, fixando o dia 15 de 

julho de 2020 para as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea 2020 e ajustando o Calendário 

Eleitoral, e dá outras providências.  

O senhor Coordenador informou que a CER-PE recebeu oficialmente em 13/05, a decisão plenária que 

aprovou o adiamento da eleição para o dia 15/07. Acrescentou que a secretaria da Comissão já tomou 

algumas providências para dá prosseguimento aos trabalhos usando como referência a nova data, 

inclusive enviando e-mail para a Chesf, URB, Compesa e ONS, questionando a participação das 

mesmas na eleição do Sistema Confea/Crea e Mútua.  

5. Extra Pauta. 

Não houve. 

6. Encerramento. 

Às 19h20min, 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. Rildo Remígio Florêncio 

Membro da CER 
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PRESENTES  

 

 

Adm. Osani Tavares 

Secretária da CER 

 

 

Adv. Nathália Amorim   

Assessora Jurídica da CER 

 

 

 
 

  

 


