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 1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros - Titulares: Emanuel Araújo Silva – Coordenador; Rildo 

Remígio Florêncio; Jorge Roberto Oliveira da Paixão; e, Kleber Rocha Ferreira Santos. Suplentes: 

Alexandre José Magalhães Baltar Filho; Emundo Joaquim de Andrade; André da Silva Melo e Nilson 

Oliveira de Almeida. 

  2. Justificativas de faltas 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva – Coord. Adjunta. 

3. Ordem dos Trabalhos. 

3.1. Layouts das mesas eleitorais; 

 

Confirmada a presença do quórum regimental necessário, o Senhor Coordenador da CER-PE Eng. 

Fltal. Emanuel Araújo cumprimentou aos presentes e iniciou os trabalhos citando que no último dia 

19/06, foi feita uma reunião administrativa com o Assessor de Projetos Especiais, Eng. Civil André 

Buonafina, juntamente com a Gerente Administrativa, Taciana Souza, para tratar sobre os layouts das 

mesas. Naquela ocasião foi solicitada a elaboração dos layouts, de forma a manter o máximo de 

distanciamento possível entre as urnas, bem como outras providências. Continuou dizendo que os 

citados colaboradores estavam presentes e passou a palavra para o Assessor Especial fazer a explanação 

sobre o assunto. 

Com a palavra, o Assessor André Buonafina projetou os layouts que o mesmo havia elaborado, 

mencionado que, conforme orientações dos órgãos sanitários, as mesas serão alocadas com 

distanciamento adequado, com 1,5m entre os seus componentes e 1m entre o eleitor e a mesa. 

Continuou dizendo que na Sede, as 6 (seis) mesas serão postas da seguinte fora: mesas 1, 2, 3, 4 e 5 no 

primeiro pavimento, em ambientes razoavelmente distantes, e a 6 no rol do 4º pavimento. Enfatizou 

que as urnas serão acessadas por 2 (duas) entradas, a principal e a lateral. Por sugestão da Gerente 

Administrativa, Taciana Souza, surgiu-se a ideia de locar 2 (dois) toldos, que seriam colocados em 

ambas entradas, visando evitar aglomeração dentro das dependências do prédio sede, caso haja um 

grande número de eleitores e chova no dia da eleição. 

Quanto aos layouts do escritório de Jaboatão e das demais inspetorias, o Assessor Especial informou 

que, por ser apenas uma urna por cada local, não haverá muita dificuldade em cumprir às 

determinações dos órgão de saúde quanto a prevenção do Covid-19, contudo, manifestou preocupação 

quanto a Inspetoria de Paulista, em virtude do espaço ser muito resumido. Nesse instante, a Chefe de 

Gabinete, Eng. Marcella Guimarães, comprometeu-se em juntamente dom o inspetor da mencionada 

Inspetoria, contatar a Prefeitura do Município de Paulista, para conseguir um espaço maior (sendo no 
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mesmo endereço aprovado pelo Pleno). 

Concluída a discussão e prestados os devidos esclarecimentos sobre a temática, a CER-PE emitiu a 

Deliberação nº 025/2020 aprovando os layouts apresentados. 

3.2. Homologação da Deliberação Ad referendum nº 021/2020-CER; 

Passando para o item seguinte da pauta, o senhor Coordenador trouxe para homologação da CER, a 

Deliberação ad referendum nº 021/2020, que trata-se sobre a alteração da proposta 002/2020, a qual foi 

aprovado no plenário no dia 12/06, retirando os locais de votação facultativos: Chesf, Compesa, URB e  

ONS.  

Explicou que, como não houve a possibilidade da CER ter se reunido antes da citada plenária, foi 

pedido aos membros desta Comissão a autorização da emissão do ad referendum, e que 

Regimentalmente a mesma precisa ser homologada em reunião com quórum. 

O Conselheiro André Melo (3º membro suplente), manifestou que, mesmo tendo expressado sua 

concordância pelo WhatsApp anteriormente, o mesmo iria abster-se de votar não só naquele assunto, 

mas também em todos os demais itens da pauta da presente reunião.  

Os demais membros Rildo Remígio, Kleber Santos e Edmundo Andrade aprovaram a homologação da 

mencionada deliberação.  

 

3.3. Homologação da Deliberação Ad referendum nº 022/2020-CER; 

Prosseguindo com a pauta, o senhor Coordenador colocou em discussão o assunto sobre a homologação 

da Deliberação Ad referendum nº 022/2020-CER, que dispõe sobre a resposta ao ofício da Compesa, 

que disponibilizou o local para inserção da urna eleitoral do Crea-PE depois da emissão da decisão do 

Plenário em 12/06, retirando-a da composição. O coordenador ressaltou que o assunto foi debatido no 

grupo do WhatsApp da Comissão anteriormente e que Regimentalmente a deliberação precisa ser 

homologada em reunião com quórum. 

Nesse momento, o Conselheiro Kleber Santos (titular) externou seu voto de abstenção. Os Conselheiros 

Rildo Remígio e Edmundo Andrade aprovaram a homologação da supracitada deliberação. 

3.4. Deliberação a cerca da ampla divulgação das medidas protetivas que deverão ser adotadas 

pelos eleitores no dia 15/07; 

Em continuidade, o Senhor Coordenador sugeriu que, caso não haja alteração da data da eleição do dia 

15/07, a CER expedir uma deliberação com uma série de orientações direcionadas aos profissionais, 

candidatos e ao público em geral, sobre as recomendações de proteção que serão adotadas no dia da 

eleição. Tais orientações poderiam ser divulgadas nas mídias do Crea, no site e inclusive enviando 
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disparo de e-mail via SITAC, ressaltando o uso obrigatório de máscaras, que a entrada de eleitores nas 

seções eleitorais se darão de forma controlada, entre outras providências.  

A sugestão foi bem quista pelos presentes e a CER emitiu a deliberação 026/2020, solicitando ampla 

divulgação sobre as medidas de proteção, que serão adotadas pelos eleitores no dia da eleição, para 

evitar o contágio da Covid-19. 

3.5. Solicitação de providencias administrativas junto ao Gabinete da Presidência e 

Superintendência do Crea-PE, para garantir a abertura e funcionamento das inspetorias, no 

dia da eleição; 

O Senhor Coordenador expressou que teve conhecimento de que algumas inspetorias provavelmente 

estarão fechadas no dia 15/07. Prosseguiu dizendo que outro problema é a falta de funcionário do Crea 

em algumas  Inspetorias no dia da eleição, pois muitos não participarão como mesários e estarão em 

regime de teletrabalho por se enquadrarem no grupo de risco do Covid-19, e outros são comissionados, 

não podendo ser utilizados no processo eleitoral.  

Diante do exposto, foi decidido que, para resolver essas dificuldades, será necessário solicitar que a 

Presidência adote providencias para viabilizar quem abrirá e fechará as inspetorias, assim como quem 

ficará responsável pelo local no dia da eleição. 

3.6. Treinamento dos mesários – 08 de julho de 2020. 

O Coordenador Emanuel Araújo enfatizou que o treinamento para mesários 2020 será realizado no dia 

08/7. Acrescentou que os assistentes da CEF já confirmaram participação, mas que ainda era preciso  

mais palestrantes e pediu que os membros da CER sugerissem nomes, a fim de concluir a programação 

do evento. Por fim, convidou a todos para assistirem o treinamento, que será virtual pela plataforma do 

Google Meet. 

4. Informes. 

4.1. Reunião da CEF realizada em 24/06, com a participação de todos os coordenadores das 

CERs. 

O Senhor Coordenador informou que os coordenadores das CERs receberam um convite para participar 

de uma reunião de última hora com a CEF, que seria realizada no dia 24/06 (virtualmente), sobre tema 

não especificado. No entanto a mencionada reunião foi cancelada, sem informarem motivo ou nova 

data. 

5. Extra Pauta. 
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Não houve. 

6. Encerramento. 

Às 20h10min, 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                                                   Eng. Rildo Remígio Florêncio        

Coordenador                                                                             Membro da CER 

 

 

 

Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos                                       Eng. Emundo Joaquim de Andrade 

           Membro da CER                                                                 Membro 2º Suplente 

 

  

 


