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1. Verificação de Quórum 

Considerando que conforme determina a Deliberação CEF nº 146/2020, em sua alínea “d”,  5 de 

outubro de 2020 é a data limite para envio do mapa geral de apuração e a ata final. No entanto, o Crea-

PE ainda não efetuou a apuração dos votos em separado, tendo em vista que foi recepcionado  1 (um) 

voto pela mesa eleitoral do Município de Salgueiro, que fica há aproximadamente 511,7 km de Recife, 

assim como que o motorista designado por este Regional para trazer a urna do citado município, 

também ficou responsável pela logística de outras urnas eleitorais do interior (Petrolina e Serra 

Talhada), sendo assim, não foi possível realizar a escrutinação dos votos em separado no dia 1° nem no 

dia 02/10 (sexta-feira). Porém, a CER-PE recebeu as seguintes justificativas de ausências dos seus 

membros, nesta data: 

- Conselheiro Kleber Rocha Ferreira Santos: Informou que tinha consulta médica agendada para o dia e 

horário proposto; 

- Conselheiro Rildo Remígio: Residente em Petrolina, interior de Pernambuco, não tendo tempo hábil 

para deslocamento até Recife; 
 

- Conselheiro Jorge Roberto Paixão: Licenciado por motivos de saúde desde 02 de setembro de 2020; 
 

- Conselheiro Alexandre Baltar: Por obrigações profissionais, encontrava-se fora do estado de 

Pernambuco; 
 

- Conselheiro Edmundo Andrade: Residente em Petrolina, interior de Pernambuco, não tendo tempo 

hábil para deslocamento até a Capital; 
 

- Conselheiro André Melo: Impossibilitado por demandas profissionais; 

- Conselheiro Jarbas Morant: Acidentou-se no último dia 03/10, não estando em condições físicas para 

comparecimento presencial à reunião; e, 
 

- Conselheiro Nilson Almeida: Impossibilitado por demandas profissionais. 

Diante de tal cenário, a CER-PE contatou a Comissão Eleitoral Federal, com intuito de obter 

orientações de como proceder em relação ao fato de que não foi possível cumprir o disposto na 

deliberação CEF nº 134/2020, a qual autorizou a CER-PE a realizar a apuração de voto em separado de 

forma mista, qual seja, presencial e virtual, desde que observada a presença do quórum mínimo de 3 

(três) membros, de forma presencial na sede principal do Crea na capital do Estado, observadas as 

medidas preventivas para evitar o contágio pelo Novo Coronavírus. Na ocasião, a assistente da CEF 

Sra. Talita Machado informado por meio de mensagem de WhatsApp, que os conselheiros da CEF 

entenderam não haver obstáculos para que a apuração fosse realizada com o quórum misto. 

 

Desta forma, participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Titulares: Emanuel Araújo Silva – 

Coordenador (Presencialmente); Virgínia Lucia Gouveia e Silva – Coord. Adjunta (Presencialmente); e, 

Rildo Remígio Florêncio (virtualmente). Suplentes: Nilson Oliveira de Almeida (Virtualmente). 

2. Justificativas de faltas 
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Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Licenciado desde 02/09/2020; Kleber Rocha Ferreira Santos; 

Alexandre José Magalhães Baltar Filho; Edmundo Joaquim de Andrade; André da Silva Melo; e, Jarbas 

Morant Vieira.  

3. Ordem do dia. 

Poucos minutos antes do início da reunião, mais uma vez a CER contatou a CEF para obtenção de 

certeza da legalidade da realização da apuração dos votos em separado com quórum misto, tendo sido 

reafirmado pelos assessores da Comissão Federal, a viabilidade jurídica do ato. 

Diante do exposto, a CER-PE emitiu a Deliberação nº 042/2020, na qual confirmou a realização do 

processo de apuração dos votos em separado, no dia 05 de outubro de 2020, às 17 horas, na Sede do 

Crea-PE.  

3.1. Apuração dos votos em separados; 

O senhor coordenador Emanuel Araújo, juntamente com a Coordenadora Adjunta Virgínia Lúcia 

Gouveia iniciaram os trabalhos abrindo todos os malotes das urnas trazidas das inspetorias, bem como 

da mesa específica da sede. Na ocasião, compareceram o candidato Waldir Duarte Costa Filho, 

acompanhado do seu advogado e o conselheiro Clóvis Segundo e a Eng. Andréia Lucena,  

representando o candidato Adriano Lucena.  

Antes de começar a apuração, o candidato Waldir Duarte Costa Filho apresentou um requerimento 

solicitando: I. Cópia de todas as atas em que se encontrem registros no Estado de Pernambuco, a fim de 

que seja conferido o pleno respeito às regras Constitucionais e democráticas nas eleições ocorridas no 

dia 01 de outubro de 2020; e, II. A imediata suspensão das apurações sendo concedido prazo razoável à 

chapa ora peticionante para que se manifeste acerca do teor das atas.  

Naquele instante, o Coordenador solicitou que os convidados externos se retirassem da sala, ficando 

apenas os membros da CER e os apoios jurídico e administrativo. Após apreciarem o documento 

apresentado pelo candidato, a Comissão Eleitoral de Pernambuco decidiu: I. Deferir o item I do pedido 

formulado pelo Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, para conceder a cópia das atas de todas as mesas 

eleitorais 2020; II. Indeferir o item II, por ausência de elementos com fundamento na Resolução 

1.114/2020 que justifiquem a paralização do processo de escrutinação dos votos em separado; e, III.  
Determinar que as cópias solicitadas no item I fossem encaminhadas a todos os candidatos.  

Já com os candidatos e seus representantes retornados ao recinto de reunião, iniciou-se o escrutínio. Na 

urna específica de votos em separado da Sede do Crea-PE foram recepcionados 8 (oito) votos dessa 

modalidade. Além destes, foram recebidos 1 (um) voto da inspetoria de Caruaru, 1 (um) da Inspetoria 

de Salgueiro e 1 (um) do Escritório de Jaboatão, totalizando 11 votos em separado na circunscrição de 

Pernambuco. 

Após as devidas verificações, apenas 2 (dois) votos foram validados, os quais foram devidamente 

computados no mapa geral de apuração. 
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3.2. Aprovação do Mapa Geral de Votação e da Ata Final das eleições do Crea-PE.  

  

Concluída a apuração dos votos em separados recebidos pelo Crea-PE, a CER-PE conferiu os 

quantitativos constantes no mapa geral de votação, incluindo os 2 (dois) votos citados no item anterior, 

bem como efetuou os registros pertinentes na ata final das eleições deste Regional, encaminhando logo 

em seguida ambos os documentos para a CEF, com o resultado final abaixo descrito: 

 

-Presidente do Confea: Joel Krüger - 1.318 votos; 
 

-Presidente do Crea-PE: Adriano Lucena - 773 votos; 
 

-Diretoria Geral da Mútua-PE: Roberta Menezes - 901 votos; 
 

- Diretoria Administrativa da Mútua-PE: Rosely Ângela - 872. 

4. Informes do Coordenador. 

Não houve. 

5. Informes dos membros da CER. 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. 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. 

 

 

 

Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva                                     Eng. Virgínia Lúcia Gouveia e Silva 

Coordenador da CER-PE                                               Coordenadora adjunta da CER-PE 

                                                                                                 

Eng. Rildo Remígio Florêncio                                        Eng. Nilson Oliveira de Almeida 

Membro da CER-PE                                                       Membro Suplente da CER 

 

PRESENTES  
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Adm. Osani Tavares 

Secretária da CER 

 

 

Adv. Nathália Amorim   

Assessora Jurídica da CER 

 

 

 

  

 


