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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: Emundo Joaquim de Andrade; e, André da Silva Melo. 

2. Justificativas de faltas 

Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Licenciado desde 02/09; e, Alexandre José Magalhães Baltar Filho.  

3. Aprovação da súmula da 11ª reunião realizada em 13/08/2020. 

Aprovada sem correções.  

4. Ordem do dia.  

4.1. Análise preliminar das documentações apresentadas pelos pretensos ao cargo de Diretor 

Financeiro da Mútua/PE;  

Constatado o quórum regimental, o senhor coordenador Eng. Fltal. Emanuel Araújo cumprimentou aos 

presentes, explicando logo em seguida que a presente reunião foi agendada com intuito de atender ao 

calendário eleitoral oficial, no que diz respeito à análise preliminar dos documentos apresentados pelos 

candidatos ao cargo de diretor financeiro da Mútua/PE. Continuou dizendo que caso seja identificada a 

ausência de algum documento, os candidatos terão o prazo de 3 (três) dias para complementar a 

documentação enviada. Em seguida, informou que a CER-PE recebeu apenas 2 (duas) candidaturas, a 

do Eng. Leonardo Teixeira de Sales e a do Eng. José Carlos Pacheco dos Santos.  

 

O Coordenador salientou ainda que o recebimento das citadas candidaturas se deu de forma mista, isto 

é, a do primeiro engenheiro, seguindo a metodologia da eleição geral, foi entregue presencialmente em 

envelope lacrado. Já a do segundo candidato foi enviada por e-mail. Contudo, esclareceu que esta 

Comissão tinha questionado à CEF em 30/07, quanto a possibilidade do recebimento dos pedidos de 

registros de candidaturas dos candidatos ao cargo de diretor-financeiro da Mútua-PE, pelo e-mail 

oficial da CER, devendo todos os documentos exigidos para candidatura serem enviados de forma 

digital, uma vez que as reuniões da CER-PE permanecem sendo realizadas virtualmente, pois a maioria 

dos seus membros são classificados como pertencentes ao grupo de risco do Covid-19. Porém, a 

Comissão Federal só respondeu autorizando o solicitado, no dia 20/08, ou seja, depois que o Sr.  
Leonardo Sales já tinha entregue sua documentação e um dia antes do Sr. José Carlos Pacheco proceder 

o envio de seu requerimento. 

 

Feito os esclarecimentos, o senhor Coordenador passou a palavra para a secretária da CER-PE que em 

conjunto com o Gerente Jurídico do Crea-PE, realizaram a abertura do envelope fisicamente entregue, 

bem como projetaram aos membros da Comissão o e-mail enviado, conferindo cada documento 

utilizando o check-list enviado pela CEF, como referência.  

 

 



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  

  

Súmula de Reunião 
 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N°. 012 

DATA: 25 de agosto de 2020. 

LOCAL: Virtual – Google Meet 

HORÁRIO: 17h30 
                                       fls.2 / 4 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

4.1.1. Protocolo nº 200141576/2020 - Requerimento de candidatura do Eng. Leonardo 

Teixeira de Sales;  

Após análise da documentação apresentada, a CER-PE encaminhou comunicado ao 

requisitante, solicitando que fosse complementado o que se segue: 

1. Certidões cível e criminal fornecidas pela Justiça Estadual, de primeiro grau, da 

circunscrição do domicílio do candidato;  

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL - FÓRUM DESEMBARGADOR 

RODOLFO AURELIANO – Joana Bezerra – Recife-PE 

1 Certidão Cível; e 

1 Certidão Criminal. 

2º OFÍCIO DE CONTADOR E DISTRIBUIDOR DA COMARCA DO RECIFE - 

FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO – Joana Bezerra – Recife-PE 

1 Certidão Cível 

3º OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR E CONTADOR DA COMARCA DO RECIFE - 

FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO – Joana Bezerra – Recife-PE 

1 Certidão Cível 

 

4.1.2. Protocolo nº 200141719/2020 – Requerimento de candidatura do Eng. José Carlos 

Pacheco dos Santos. 

Após análise dos documentos apresentados, expediu-se comunicado informando que foi 

identificada a ausência do seguinte documento obrigatório elencado no artigo 29, do citado 

Regulamento Eleitoral: 

1. Declaração assinada pelo próprio candidato de que atende todas as condições de 

elegibilidade e não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no 

Regulamento Eleitoral. 

 
Para ambos requerentes foi concedendo o prazo improrrogável de 03 (três) dias, (até 28 de agosto - 

sexta-feira), para apresentarem os documentos faltantes, sob pena de indeferimento do requerimento de 

registro de candidatura. 

 

4.2. Documentos enviados pelas entidades: Senge, Abenc e AESPE, referentes à solicitação de 

ampliação do quantitativo de locais de votação; 

Dando continuidade à pauta, o senhor Coordenador trouxe para apreciação, os ofícios recebidos em 

19/08, enviados pelo Senge, Abenc e Aespe (recebido em 21/08), todos sobre a mesma temática: 

solicitando a inclusão de urnas eleitorais em instituições como Chesf, ONS, URB, Compesa, Celpe, 

DNIT, dentre outros. Pontuou que as citadas entidades mencionaram que as próprias consultaram os 

órgão, quanto a disponibilidade dos mesmos para recebimento das urnas do Crea-PE. Comentou ainda 

que a ABENC narra no seu documento que a Sede irá receber mais de 10.000 (dez mil) profissionais, 
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sendo 900 (novecentos) eleitores por hora, por cada urna. No entanto, tais dados são facilmente 

refutados, uma vez que historicamente a participação dos eleitores nas eleições do sistema Confea/Crea 

e Mútua, não chega a 12%, ou se quer ultrapassar 2.200 (dois mil e duzentos) em todo o estado de 

Pernambuco. Relembrou ainda que a maioria dos órgãos mencionados pelas entidades se manifestou 

formalmente pela impossibilidade de cessão de espaço para recebimento das mesas eleitorais, tendo em 

vista a incerteza gerada pela pandemia do Covid-19. Por fim, ressaltou a imensa dificuldade para 

composição das mesas eleitorais obrigatórias, pela ausência de mesários. 

Após debate entre todos os presentes, a CER-PE decidiu responder às mencionadas entidades 

agradecendo o envio da sugestão, porém informando que não será possível atende-las, devido aos 

inúmeros transtornos causados pela pandemia, dentre eles a recusa das instituições e a escassez de 

mesários. Reforçando que todas as medidas de segurança serão adotadas, para salvaguardar a saúde dos 

participantes do pleito.  

4.3. Deliberação CEF nº 163/2020, na qual solicita informações referentes às providências 

realizadas pelas Comissões Eleitorais Regionais para a realização das Eleições Gerais 2020 no 

dia 1º de outubro de 2020. 

Prosseguindo com os assuntos da reunião, o senhor Coordenador Emanuel Araújo explanou acerca da 

Deliberação CEF nº 163/2020, na qual solicita informações referentes às providências realizadas pelas 

Comissões Eleitorais Regionais para a realização das Eleições Gerais 2020 no dia 1º de outubro de 

2020.  

Relatou que constava na mencionada deliberação, que as CERs teriam até o dia 28/08 para enviar o 

formulário anexado na deliberação, que deveria ser preenchido pela Comissão expressando 

formalmente sua aptidão para a realização das eleições. Insta no citado formulário os seguintes 

questionamentos:  

1. A localização e a composição das mesas eleitorais foram aprovadas pelo Plenário do Crea? 

2. Os equipamentos/materiais de proteção ao contágio pelo Coronavírus foram adquiridos? 

(marcar abaixo os materiais) 
a) Máscaras para mesários 

b) Protetores faciais para mesários 

c) Luvas descartáveis para mesários 

d) Álcool 70% 

e) Toalhas de papel (não obrigatório) 

f) Luvas de plástico para eleitores (não obrigatório) 

3. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de sua circunscrição autorizou o empréstimo de urnas de 

lona da Justiça Eleitoral? 

Diante do exposto e considerando que as respostas para as perguntas contidas no formulário enviado 

pela Comissão Federal foram positivas, a CER-PE emitiu a deliberação nº 034/2020, manifestando sua 

aptidão para realizar as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 1º de outubro de 2020, 

na circunscrição de Pernambuco. 
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5. Informes do Coordenador. 

5.1. Deliberações da CEF nº 164/2020 – Não instalação de urnas do tipo “Drive-trhu” nas 

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua; e 166/2020 – Informações sobre inspetores 

manifestarem apoio à campanha eleitoral nas Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua. 

O Senhor Coordenador informou aos presentes, que a CEF enviou para os e-mails das CERs as 

deliberações 164 e 166/2020, que tratavam sobre a determinação de não instalação de urnas do tipo 

“Drive-trhu” nas Eleições 2020; e que os inspetores regionais, por serem considerados cargos políticos, 

poderiam manifestar apoios aos seus candidatos, respectivamente. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 19h00min, 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 

Coordenador  

                                                                             

Eng. Eng. Rildo Remígio Florêncio                                  Eng. Virgínia Lucia Gouveia e Silva 

           Membro da CER                                                                  Coordenadora Adjunta 

                                                               

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

 Membro da CER                                                            Membro 2º Suplente 

PRESENTES  

 

Adm. Osani Tavares 

Secretária da CER 

 

Adv. Nathália Amorim   

Assessora Jurídica da CER 

  

 


