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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. 

2. Justificativas de faltas 

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

3. Ordem do dia. 

3.1. Análise dos requerimentos de candidaturas apresentadas pelos pretensos ao cargo de Diretor 

Financeiro da Mútua/PE;  

Constatado o quórum regimental, o senhor Coordenador cumprimentou aos presentes e comentando 

que a presente reunião visava atender ao calendário oficial, conforme apresentado na Deliberação 

147/2020-CEF, mais precisamente no que se refere à análise dos documentos apresentados pelos 

pretensos ao cargo de Diretor Financeiro da Mútua/PE. Em seguida, passou a palavra para os relatores 

designados para relatar os processos. 

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

Teixeira de Sales; Relator: Eng. Rildo Remígio.   

Com a palavra, o Conselheiro Rildo Remígio fez a leitura do seu parecer, manifestando-se 

pelo deferimento do registro de candidatura do engenheiro de pesca Leonardo Teixeira de 

Sales, para a disputa ao cargo de Diretor Financeiro da Mútua/PE (triênio 2021-2023). 

Na ocasião, salientou que em 25/08 a CER-PE analisou a documentação apresentada pelo 

citado candidato e emitiu o comunicado na mesma data, informando-o da ausência dos 

seguintes documentos: Certidões cível e criminal fornecidas pela Justiça Estadual, de 

primeiro grau, da circunscrição do domicílio do candidato, concedendo-lhe o prazo de 3 dias 

para complementação da documentação, isto é, até o dia 28/08. 

Porém, em 27/08 o candidato em questão contatou a secretaria da CER-PE, relatando a 

imensa dificuldade enfrentada para atendimento às exigências impostas por esta Comissão, 

tendo em vista que o Fórum Joana Bezerra, órgão competente para emissão das certidões 

requeridas, encontrava-se em trabalho remoto, em decorrência da pandemia do Covid-19, 
encaminhando, na ocasião cópias dos e-mails enviados ao judiciário, com data de 25 e 26, 

sem resposta, bem como acrescentou que esteve presencialmente no fórum nos 

mencionados dias, contudo, não obteve êxito; 

Continuou pontuando que as certidões exigidas foram encaminhadas ao e-mail da CER em 

27 de agosto de 2020 (certidão do 3º Contador e Registrador de Distribuição da Capital); 28 

de agosto de 2020 (certidão do 2º Contador e Distribuidor da Capital), 31 de agosto de 2020 

(certidão do 1º Contador e Distribuidor da Capital) e 02 de setembro de 2020 (certidões 
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cível e criminal do 1º Ofício de Distribuição da Capital); 

Concluiu dizendo que, mesmo tendo observado que houveram certidões entregues fora do 

prazo estipulado, acolheu as justificativas apresentadas pelo candidato, uma vez que o atraso 

na apresentação dos documentos não foi ocasionado deliberadamente, mas sim por força 

maior, no caso, devido às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Covid-19.  

Finalizado o relato, o processo foi posto em votação, o qual foi aprovado por unanimidade, 

sendo emitida a deliberação nº 037/2020-CER. 

 

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

Pacheco dos Santos. Relatora: Virgínia Lúcia. 

A Conselheira Virgínia Lúcia iniciou seu relato fazendo uma explanação sobre a 

documentação apresentada pelo candidato José Carlos Pacheco dos Santos. Mencionou que 

em observância ao art. 30, da Resolução nº 1.114, de 2019 - Regulamento Eleitoral, 

verificou-se junto à base de dados do Crea-PE a situação do candidato, com relação a 

eventuais débitos e infrações ao Código de Ética Profissional com decisão definitiva nos 

últimos 05 (cinco) anos, não tendo sido encontrados registros de débitos ou infrações. 

Conseguinte, relembrou que em 25/08, a CER-PE analisou a documentação apresentada 

pelo candidato e emitiu comunicado informando-o da ausência da declaração assinada pelo 

mesmo, de que atendia a todas as condições de elegibilidade e não incidia em nenhuma das 

hipóteses de inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral, concedendo-lhe o prazo de 

3 dias uteis para apresentação do documento requerido, tendo sido tal exigência atendida no 

dia 26/08. 

Desta feita, manifestou-se pelo deferimento do registro de candidatura do engenheiro de 

pesca José Carlos Pacheco dos Santos, para a disputa ao cargo de diretor financeiro da 

Mútua/PE (triênio 2021-2023). 

O relato foi colocado para apreciação dos demais membros, os quais decidiram por 
unanimidade aprova-lo, expedindo-se a Deliberação nº 036/2020-CER. 

4. Informes do Coordenador. 

Não houve. 

5. Informes dos membros da CER. 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 
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6. Encerramento 

Às 20h30min, 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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