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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: 

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 do dia 

3.1. Homologação da Deliberação ad referendum nº 027/2020-CER, que aprovou a publicação do 

Edital nº 007/2020-CER, referente à convocação de profissionais externos para compor as 

mesas eleitorais; 

Confirmado o quórum regimental, o senhor Coordenador Eng. Fltal. Emanuel Araújo iniciou a reunião 

cumprimentando a todos os presentes e trazendo para homologação da Comissão Eleitoral Regional, a 

Deliberação ad referendum nº 027/2020-CER, que aprovou a publicação do Edital nº 007/2020-CER, 

referente à convocação de profissionais externos para compor as mesas eleitorais.  

Recordou que, conforme relatado no grupo de WhatsApp anteriormente, a publicação do mencionado 

edital foi necessária, tendo em vista a urgente necessidade de recompor os membros das mesas 

eleitorais, uma vez que houveram muitas desistências de última hora, bem como a atualização da lista 

dos servidores classificados como pertencentes ao grupo de risco do Covid-19, que só foi enviada pela 

Gerência de Recursos Humanos no dia 30/06 e na mencionada listagem constava-se cerca de 90 nomes 

de colaboradores, o que causou muitos transtornos. 

 

3.2. Publicação do Edital nº 008/2020, contendo os nomes dos profissionais sorteados para 

compor as mesas eleitorais 2020 e alteração do anexo da proposta 002/2020-CER. 

Em continuidade aos assuntos da pauta, tendo o próximo item conexão com o anterior, o Coordenador 

prosseguiu relatando que o edital 007/2020, referente à convocação de profissionais do sistema, para 

atuarem como mesários no pleito eleitoral previsto para o dia 15/07, foi publicado no dia 30/06 e 05/07 

foi o ultimo dia para inscrição, com 37 vagas a serem preenchidas, contudo, só foram recebidas 28 

inscrições, por esse motivo, muitas inspetorias ficaram sem suplência. 

Em seguida, apresentou a minuta do edital nº 008/2020-CER, no qual continha os nomes de todos os 

profissionais que obtiveram aprovação no processo de recrutamento, pedindo aprovação para 

publicação do mencionado documento no site do Crea-PE.  

O senhor Coordenador prosseguiu em sua fala, projetando o anexo da proposta 002/2020-CER, na qual 

nominalmente citava os componentes das mesas eleitorais, já com a inclusão dos novos membros, 

ressaltando que a alteração precisaria ser enviada ao Plenário para aprovação ou enviada para a 

presidência, solicitando uma possível portaria ad referendum, haja vista o exíguo prazo para envio ao 
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Confea, bem como outras providências que precisariam ser tomadas para a conclusão da demanda. 

Feitos os devidos esclarecimentos sobre o tema, a CER-PE emitiu a deliberação nº 028/2020, com as 

seguintes aprovações: 

1. Homologação da Deliberação Ad referendum nº 027/2020-CER, datada de 30 de julho de 2020, 

na qual aprovou a publicação do Edital nº 007/2020-CER, para recrutamento de profissionais 

registrados no Crea-PE, com intuito de inseri-los na composição das mesas eleitorais deste 

Regional; 

2. Aprovação do edital nº 008/2020- CER, contendo a relação dos profissionais sorteados para 

compor as mesas receptoras de voto;  

3. Aprovação da alteração do anexo da Proposta nº 002/2020-CER, referente à composição das 

mesas receptoras/escrutinadoras deste Conselho; e, 

4. Encaminhamento da citada alteração para apreciação do Plenário do Crea-PE. 

 

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 18h30min, 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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