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1. Verificação de Quórum 

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

Remígio Florêncio; e, Kleber Rocha Ferreira Santos. Suplentes: Emundo Joaquim de Andrade; e, 

Nilson Oliveira de Almeida. 

2. Justificativas de faltas 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva – Coord. Adjunta; Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Licenciado desde 

02/09; e, Alexandre José Magalhães Baltar Filho.  

3. Ordem do dia. 

3.1. Solicitação do candidato Adriano Antônio de Lucena, por meio do seu advogado Marcus 

Alencar, referente a cópias dos cadernos eleitorais de 2017; 

 

O Senhor Coordenador Emanuel Araújo saudou a todos os presentes e iniciando a ordem do dia, 

relatando a solicitação do candidato Adriano Antonio de Lucena, realizada em 31 de março de 2020, no 

ato representado pelo advogado Marcus Alencar, referente à listagem/ata de votação dos profissionais 

que votaram na eleição passada (2017) para os cargos de Presidente do Confea, Presidente do Crea-PE 

e Diretoria Geral e Administrativa da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - PE (Mútua-PE), 

com as referidas urnas e quantidade de votos.  

Continuou explicitando que a CER-PE respondeu ao requerido encaminhando em 03/04, os mapas e a 

ata final de apuração, referente à eleição 2017. Porém, em 9 de abril do corrente ano, o candidato 

supracitado manifestou que os documentos enviados pela Comissão Eleitoral Regional não o atenderam 

em completude, sendo do seu interesse que fosse fornecida a  listagem contendo nominalmente a 

confirmação dos eleitores do pleito eleitoral de 2017.  

Desta forma, após consulta realizada junto à assessoria jurídica deste Regional, em 16/04, a 

Coordenação da CER-PE respondeu ao requerente de forma negativa, justificando que: nos referidos 

cadernos além dos nomes dos profissionais, constam os números dos CPFs e datas de nascimentos dos 

mesmos; e, que tais documentos não se encontram em formato digital, não sendo possível suprimir os 

dados tutelados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, sem comprometer a integridade 

dos citados cadernos; que por questões de segurança e seguindo as orientações dos órgãos superiores de 
saúde, em relação ao isolamento em detrimento a pandemia global do Covid-19, não é adequada a 

designação de um funcionário do Crea-PE para comparecer fisicamente à Sede, com intuito de 

digitalizar os cadernos de votação – eleições 2017. 

Contudo, em 21/04, o solicitante apresentou pedido de reconsideração ante ao indeferimento recebido, 

acrescentando que, caso não houvesse reversão da decisão anterior da CER, que o pedido fosse 

remetido para a Comissão Eleitoral Federal – CEF. Como não houve acatamento do pedido de 

reconsideração, a demanda foi remetida à CEF em 23/04.  

O Coordenador continuou seu relato dizendo que em 7 de julho, o requisitante reiterou a mesma 
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demanda, na qual esta Comissão o informou em 08/07 que mesmo tendo sido provocada várias vezes, 

até aquela presente data não houve resposta da CEF quanto ao assunto, sendo que na mesma ocasião, a 

CER-PE expressou ao candidato, que conforme explicado em manifestações anteriores desta Comissão, 

a listagem/atas de votação dos profissionais que votaram na eleição passada (2017), para os cargos de 

Presidente do Confea, Presidente do Crea-PE e Diretoria Geral e Administrativa da Caixa de 

Assistência dos Profissionais do Crea - PE (Mútua-PE), contêm informações classificadas pela lei 

como sigilosas e por esta razão não poderiam ser disponibilizadas. Não obstante, poderia ser 

concedido- lhe o direito de vistas dos cadernos de votação de 2017, desde que o requerente esteja 

acompanhado por algum membro desta Comissão, sendo vedado cópias ou registro fotográfico de 

qualquer documento.  

Prosseguiu expressando que em 1º de setembro, o Sr. Marcus Alencar, advogado do citado candidato 

mais uma vez encaminhou ao e-mail da CER a mesma solicitação, a qual foi respondida em 03/09 com 

o posicionamento dito em 08/07. Por esse motivo, trouxe o assunto para discussão e deliberação dos 

membros da CER. 

Após discutirem sobre a temática, bem como fornecidos os devidos esclarecimentos por parte da 

assessoria jurídica, a CER-PE decidiu emitir deliberação enfatizando o que antes já fora dito ao 

candidato, autorizando apenas a vista dos cadernos eleitorais do ano de 2017, desde que o requerente 

esteja acompanhado por algum membro desta Comissão, sendo vedado copiar, fotografar ou reproduzir 

os mencionados documentos, por quaisquer outros meios. 

3.2. Comunicado aos candidatos, sobre o envio do modelo de credenciais de fiscais eleitorais, bem 

como outras orientações sobre o tema; 

Dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o senhor Coordenador sugeriu a emissão de um 

comunicado a todos os candidatos, contendo algumas orientações a respeito dos fiscais, encaminhando 

o modelo de credencial, informando a data limite para indicação, o quantitativo permitido, dentre 

outros. 

Na ocasião, foi apresentada uma minuta do comunicado, o qual foi aprovado e direcionado para os 
interessados na mesma data. 

 

3.3. Atendimento das exigências impostas pela CER, aos candidatos ao cargo de Diretor 

Financeiro da Mútua-PE.  

Passando para o próximo item da pauta, o senhor coordenador relembrou aos presentes, que na última 

reunião da CER foi realizada a análise preliminar dos requerimentos de candidaturas ao cargo de 

diretor financeiro da Mútua/PE. Citou que para os 2 (dois) candidatos foram emitidos comunicados 

solicitando a complementação das documentações apresentadas, concedendo-lhes o prazo 

improrrogável de 3 (três) dias, ou seja, até o dia 28/08.  

Todavia, apenas o candidato José Carlos Pacheco atendeu ao requisitado no prazo. Já o candidato 

Leonardo Sales entrou em contato com a secretaria desta Comissão, para relatar a imensa dificuldade 

encontrada para expedição das certidões faltantes junto ao Fórum, uma vez que o judicial encontra-se 
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em regime de trabalho remoto, tendo sido enviada a última certidão no dia 02/09, ou seja, posterior ao 

prazo estipulado.  

O coordenador finalizou que os processos serão distribuídos para os conselheiros da CER, para analisar 

tudo o que foi apresentado, inclusive verificando todos os quesitos de elegibilidade previstos nas 

Resoluções 1.114 e 1.117/19. 

4. Informes do Coordenador. 

4.1. Palestra da CER direciona aos mesários, o dia 25/09, das 18 às 21h30min, para relembrar 

os principais procedimentos das mesas eleitorais; 

O Coordenador Emanuel Araújo explicou que em virtude das inúmeras desistências de mesários, foi  

necessário substituí-los. Sendo assim, seria imprescindível que estes novos componentes fossem 

devidamente treinados, assim como os que participaram do treinamento realizado no dia 9/07 também  

precisariam recapitular o que foi exposto no citado dia, pois o intervalo de tempo entre o primeiro 

evento e a nova data da eleição era bem razoável.  

 

Dito isto, o coordenador convidou aos membros da CER-PE para participarem da palestra/treinamento 

agendada para o dia 25/09, das 18 às 21:30, pela plataforma do google meet.   

 

4.2. Ofício Circular 76/2020/CONFEA, que trata da divulgação das Eleições para o cargo de 

Conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino Superior. 

O Coordenador concluiu seus informes falando do Ofício Circular 76/2020/CONFEA, enviado pela 

CEF no dia 27/08, que trata da divulgação das Eleições para o cargo de Conselheiro Federal 

representante das Instituições de Ensino Superior. Consta no documento, que os profissionais 

interessados em concorrer à vaga tinha até 4 de setembro para registrar a candidatura da chapa formada 

por um titular e um suplente, que deverão ser do Grupo Engenharia.  

De acordo com o Edital de Convocação Eleitoral, o registro da candidatura deverá ser protocolado 

presencialmente no Confea (SEPN 508 – Bloco A, Edifício Confea, Brasília/DF), no horário regular de 

funcionamento, entre 8h30 e 18h30. Não sendo aceitos requerimentos por e-mail ou outro canal de 
comunicação.  

O pleito será no dia 2 de dezembro de 2020, na sede do Confea, por voto secreto dos delegados 

eleitores do Grupo Engenharia, indicados pelas respectivas instituições de ensino superior. O 

recebimento dos votos será sem interrupção das 14h às 16h (horário de Brasília). Na sequência será 

feita a apuração dos votos. Concluída esta etapa, o plenário federal terá até 11 de dezembro para 

homologar o resultado eleitoral, que será divulgado em edital pela Comissão Eleitoral Federal (CEF) 

até 14 de dezembro.  

Acrescentou que, anteriormente o mencionado ofício foi encaminhado para todas as instituições com a 

assento no Crea-PE. 

https://www.confea.org.br/midias/uploads-imce/Edital%20de%20Convoca%C3%A7%C3%A3o%20Eleitoral%20n%C2%BA%202.2020%20-%20D.O.U_0.pdf
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5. Informes dos membros da CER. 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 20h00min, 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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