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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. Suplentes: Alexandre José Magalhães Baltar Filho; Emundo Joaquim de Andrade; e Nilson 

Oliveira de Almeida. 

2. Justificativas de faltas 

Jorge Roberto Oliveira da Paixão. 

3. Aprovação de súmulas. 

3.1.Súmula da 2ª reunião da CER, realizada em 19/02; 

3.2.Súmula da 3ª reunião da CER, realizada em 04/03; 

3.3.Súmula da 4ª reunião da CER, realizada em 09/03; 

3.4.Súmula da 5ª reunião da CER, realizada em 11/03; 

3.5.Súmula da 6ª reunião da CER, realizada em 01/04; 

3.6.Súmula da 7ª reunião da CER, realizada em 04/05; 

3.7.Súmula da 8ª reunião da CER, realizada em 14/05; 

3.8.Súmula da 9ª reunião da CER, realizada em 25/06; 

3.9.Súmula da 10ª reunião da CER, realizada em 06/07. 

 

Súmulas aprovadas por unanimidade, sem correções. 

4. Ordem do dia 

4.1.  Homologação da Deliberação nº 29/2020-CER, referente aos procedimentos de 

recebimento de candidatura ao cargo de Diretor Financeiro da Mútua; 

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

reunião colocando em discussão o primeiro item da pauta, referente a homologação da Deliberação ad 

referendum nº 029/2020-CER, na qual aprovou os procedimentos de recebimento dos requerimentos de 

candidatura ao cargo de Diretor Financeiro da Mútua/PE, de forma agendado e presencial. 

Continuou explicando que a urgência da publicação dos citados procedimentos, deu-se em virtude do 

prazo para inscrição dos interessados encerrar-se no dia 21/08, sendo, portanto, muito curto. 

Após seu relato, a CER-PE expediu a Deliberação nº 032/2020, na qual homologou por unanimidade a 

mencionada decisão.  

4.2.  Escolha da data de realização da eleição para Diretor Financeiro da Mútua;  

Prosseguindo com a pauta e continuando com o assunto pertinente à eleição do Diretor-financeiro da 

Mútua, o Coordenado Emanuel Araújo informou que a CEF encaminhou a Deliberação 147/2020, na 

qual fixou o período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2020 para que as Comissões Eleitorais 
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Regionais realizem no âmbito do respectivo Crea, as Eleições 2020 para o cargo de Diretor-financeiro 

da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, com mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2023. 

Na ocasião, o Conselheiro Rildo Remígio indagou quanto à obrigatoriedade da presença de todos os 

membros da CER no dia da eleição. 

A assistente da CER pediu permissão para responder a pergunta. Após tendo sido autorizada pelo 

coordenador, a mesma explicou que para a eleição do dia 1º de outubro, a CEF emitiu a Deliberação nº 

134/2020, na qual autorizou a CER-PE tomar decisões de forma remota. No entanto, para a contagem 

de voto em separado é exigida a presença do quórum mínimo de 3 (três) membros, de forma presencial 

na sede principal do Crea. Já para a eleição do diretor financeiro da Mútua, elucidou que a Comissão 

Eleitoral do Crea será a mesa receptora/escrutinadora de votos, sendo o coordenador o seu presidente. 

Concluído o debate sobre o tema, a CER-PE decidiu determinar que a eleição para o cargo de Diretor-

financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, na circunscrição de Pernambuco será 

realizada no dia 26 de novembro de 2020, em Sessão Plenária Extraordinária, na forma do Regimento 

Interno do Crea-PE. 

4.3.  Complementação do calendário de divulgação eleitoral;  

Dando continuidade à pauta, o Senhor Coordenador trouxe para discussão dos presentes o e-mail 

enviado pela Divisão de Comunicação, Projetos e Marketing – DCPM em 31/08/2020, no qual relata a 

necessidade de adoção de providências referentes ao calendário de divulgação do processo eleitoral 

2020, na circunscrição de Pernambuco, tendo em vista o adiamento da data da eleição para 1º de 

outubro do corrente ano.  

Continuou relatando que o Crea-PE terá custos adicionais com impressões de materiais atualizados, 

como banner, faixas e cartazes. Também comentou que será pertinente a elaboração de 

complementação do cronograma de divulgação das campanhas eleitorais dos candidatos, nas mídias do 

Crea-PE (site, facebook, instagram e e-mail marketing), tendo sido sugeridas pela GPI as datas: 31/08 e 

07, 14, 21 e 28/09. Ressaltou que possivelmente outros custos poderão surgir. 

Após debate sobre o assunto, a CER-PE deliberou por aprovar o Calendário de divulgação das Eleições 

do Crea-PE, conforme proposto pela Gerência de Políticas Institucionais, por meio da Divisão de 

Comunicação, Projetos, Marketing – DCPM; solicitar à Presidência do Crea-PE, a aprovação e 

liberação do valor referente ao custo extra acima citado; e, aprovar e encaminhar aos candidatos, a 

completentação do cronograma de divulgação de campanhas eleitorais, conforme datas sugeridas pela 

GPI. 

  

4.4. Retirada ou permanência dos toldos nas entradas do Crea, no dia da eleição.  

Conseguinte, o Coordenador Emanuel Araújo explicitou aos membros da CER, a consulta realizada 

pela Gerência Administrativa do Crea-PE, sobre o processo de aquisição, pertinente a instalação dos 
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toldos, os quais estavam previstos no layouts para a eleição prevista com data anterior (15/07), tendo 

em vista a probabilidade de chuva para o mencionado dia, no entanto, com a nova data, essa 

previsibilidade extingue-se. 

Os Conselheiro Rildo Remígio e Virgínia Lúcia manifestaram que era cabível manter os toldos nas 

entradas na sede do Crea, uma vez que estes equipamentos servirão para ajudar a evitar a aglomeração 

dentro das dependências do Crea-PE. 

O Conselheiro Edmundo Andrade acrescentou que os toldos poderiam ser utilizados também como 

proteção do sol ou para comportar algum tipo de triagem de entrega de EPIs. 

Frente ao exposto, o coordenador solicitou que a assistente da CER comunicasse a gerência 

administrativa, quanto ao posicionamento da CER, requerendo que a mesma desse andamento no 

processo de aquisição correspondente a instalação dos toldos, no dia 1º de outubro.  

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

5.1.  Ofício do DNIT, solicitando inserção de urna eleitoral. 

O Senhor Coordenador expressou que a CER recebeu na presente data (13/08) o ofício nº  

96218/2020/SRE – PE enviado pelo DNIT, requerendo a instalação de urna eleitoral no citado órgão. 

Dito isto, consultou o posicionamento dos presentes sobre a requisição apresentada. 

 

A Conselheira Virgínia Lúcia posicionou-se contrariamente ao solicitado, assim como a outros pedidos 

dessa natureza, tendo em vista que existe uma verdadeira escassez de mesários. Relembrou a grande 

dificuldade que a Comissão teve em formar as mesas atuais, não tendo condições alguma de inserir 

outras. 

Por sua vez, o Conselheiro Kleber Santos informou ser favorável a reinserção dos locais facultativos 

excluídos anteriormente, uma vez que a maioria dos órgãos estão reabrindo e que a inclusão das 

mesmas traria maior participação dos profissionais na eleição. Enfatizou que a não inclusão dessas 

mesas irá ocasionar fortes críticas à CER. 

O Conselheiro Rildo Remígio opinou na mesma linha de pensamento da Conselheira Virgínia, 

corroborando que a pandemia ainda não acabou, sendo muito incerto o que irá acontecer no dia 1º de 

outubro.  

O Conselheiro Alexandre Baltar informou ser contrário a reinserção das urnas e ao acatamento do 

pedido do DNIT, citando que a atual formação dos locais já está aprovada pelo Plenário e que houve 

grande dificuldade para fechá-las. 

O Conselheiro Nilson Almeida externou ser contrário a reinstalação das urnas, exaltando todo o 

trabalho que a CER já fez até agora, acrescentando que a Comissão pode dá o seu máximo, mas sempre 
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vai ser alvo de críticas. 

O Conselheiro Edmundo Andrade enfatizou que é contrário à solicitação do DNIT, assim como não 

concorda que as urnas facultativas retiradas anteriormente sejam inseridas, justificando que a CER deve 

agir pensando em evitar ao máximo a exposição dos colaboradores mesários e que a pandemia ainda 

está assolando e que é algo muito sério. 

6. Encerramento 

Às 19h10min, 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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