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1. Verificação de Quórum 

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

Virgínia Lucia Gouveia e Silva; e, Kleber Rocha Ferreira Santos. Suplentes: Emundo Joaquim de 

Andrade; Jarbas Morant; e, Nilson Oliveira de Almeida.  

2. Justificativas de faltas 

Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Licenciado desde 02/09/2020; Alexandre José Magalhães Baltar 

Filho. 

3. Aprovação de súmulas. 

Súmulas das 17ª  e 18ª Reuniões da CER, realizadas em 10/11 e em 30/12. 

Súmulas aprovadas por unanimidade, sem correções. 

4. Ordem do dia. 

4.1. Relatório final das atividades desenvolvidas pela CER-PE/2020. 

Constatado o quórum regimental, o senhor Coordenador Emanuel Araújo Silva cumprimentou aos 

presentes e em seguida solicitou que a secretária da CER colocasse em módulo de apresentação, o 

relatório final das atividades desenvolvidas pela CER-PE/2020, explanando cada tópico constante no 

documento, a saber: Introdução; Da Constituição da CER – PE 2020;  Da Composição; Da equipe de 

apoio; Das atribuições da CER; Da metodologia dos trabalhos e atipicidade do cenário mundial; Das 

reuniões; Detalhamento das reuniões; Dos documentos emitidos; Do detalhamento dos documentos 

expedidos pela CER-PE/2020; Deliberações; Ofícios; Atas; CIs; Editais; Súmulas; Declarações; 

Comunicados; Propostas; Dos locais de votação; Da composição das mesas receptoras/escrutinadoras; 

Do resumo do dia da eleição 1.10.2020; Do resultado final; Dos indicadores; Da Deliberação nº 

043/2020-CER; Da eleição para Diretor Financeiro da Mútua/PE; Dos recursos financeiros; Dos custos 

efetivados nas eleições 2020; Da conclusão; Das dificuldades enfrentadas; Das recomendações; e, Dos 

agradecimentos. 

Concluída a explanação do relatório, o senhor Coordenador colocou em apreciação dos demais 

membros. 

O Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida expressou que leu todo o documento e que fez algumas 

pequenas sugestões, as quais tinham sido enviadas ao Coordenador anteriormente, mas que o plano 
estava muito bem elaborado. 

Findada as contribuições, a CER-PE emitiu a Deliberação 044/2020, na qual, por unanimidade,  

aprovou o Relatório Final de Atividades da Comissão Eleitoral Regional – CER-PE/2020, relativo às 

eleições para os cargos de Presidente do Confea, Presidente do Crea-PE e Diretores Geral, 

Administrativo e Financeiro da Mútua-PE, para o triênio 2021-2023. 

5. Informes do Coordenador. 
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5. Agradecimentos. 

O senhor Coordenador passou a palavra para os membros da CER, para que cada um manifestassem 

suas considerações finais. 

O Conselheiro Nilson Oliveira parabenizou a todos os componentes da CER e ressaltou a importante 

atuação do Coordenador Emanuel Araújo, pela paciência e inteligência com que conduziu os trabalhos. 

O Conselheiro Jarbas Morant relembrou o tenso clima que perdurou durante todo o processo eleitoral, 

classificando-o como hostil, mas que a CER enfrentou todos os momentos com coragem e honestidade, 

cumprindo seu papel com êxito. 

O Conselheiro Edmundo Andrade acrescentou que fazia de suas as palavras dos conselheiros Nilson 

Oliveira e Jarbas Morant, parabenizando a todos os membros e equipe de apoio, enfatizando que em 

todo tempo a Comissão Eleitoral agiu com total imparcialidade. 

A Conselheira Virgínia Gouveia agradeceu a todos e citou que na eleição para diretor financeiro da 

Mútua, a qual coordenou, focou na maneira de agir do coordenador Emanuel Araújo, com calma, 

paciência e mansidão, buscando representá-lo da melhor forma. Continuou dizendo que extraiu muito 

aprendizado e que obteve uma convivência riquíssima, não só com os conselheiros da Comissão, mas 

também com o administrativo. Agradeceu em especial à secretária da CER, Osani Tavares, citando que 

a mesma brilhou, que graças a mesma, todas as atividades da Comissão foram executadas com sucesso, 

a resumindo como uma profissional extremamente competente, por quem desenvolveu imensa 

admiração. Agradeceu também a assessora jurídica Nathalia Amorim, a qual auxiliou a CER nas 

decisões, com confiança e segurança. 

O Conselheiro Kleber Santos corroborou com as palavras da Conselheira Virgínia Gouveia, reforçando 

os elogios concedidos às assistentes da CER, acrescentando que aprendeu a desenvolver muito carinho 

por cada uma delas e parabenizou a todos por terem cumprindo o desafio, assegurando que não haverá 

eleição igual a de 2020 e que tanto o mesmo quanto os demais componentes desta Comissão, poderiam 

dormir tranquilamente, porque cumpriram com o dever. 

Por fim, o Coordenador Emanuel Araújo expressou que o ano foi bem difícil e a pandemia trouxe 
bastante dificuldade, mas que a CER procurou desenvolver seu trabalho da melhor forma possível, 

isenta de qualquer interferência política, com os olhos e bocas tapados. Agradeceu a conselheira 

Virgínia Gouveia – coordenadora adjunta, a qual conduziu a eleição para diretor financeiro da Mútua 

com maestria; agradeceu nominalmente a todos os membros da CER; agradeceu a secretária da 

Comissão Eleitoral, a definindo como uma das melhores funcionárias do Crea-PE e que pretende levar 

sua amizade para a vida; agradeceu a assessora jurídica Nathalia Amorim, mencionando que quase 

todas as decisões da Comissão Eleitoral foram lastreadas pela competência da citada assessora, a qual 

sempre atuou com imparcialidade e profissionalismo, a considerando como a “árvore matriz” da CER e 

que também iria levar sua amizade para vida pessoal. Em seguida, pediu para que ambas assistentes 

também pudessem se manifestar. 

A Secretária Osani Tavares, iniciou sua fara lembrando que no instante que soube que fora designada 
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pela presidência para assessorar a Comissão Eleitoral, a mesma tomou tal atribuição como “castigo”, 

porque sabia do quão grande era o desafio, não só pelas questões políticas que rodiava, mas também 

pelas demandas que eram exaustivas. No entanto, após conhecer a equipe, percebeu que seria uma 

oportunidade única de aprendizado. Finalizou dizendo que deu o seu melhor e colocou-se à disposição 

de todos.  

A Assessora Jurídica Nathalia Amorim agradeceu a todos pelos elogios recebidos, informando que 

estava se despedindo do Crea no dia 31/12. Continuou dizendo que esperava ter atingindo todas as 

expectativas da CER, se assim não foi, pedia desculpas, pois sempre buscou dá o seu melhor. Falou 

ainda que foi muito gratificante ter convivido com tanta intensidade com o coordenador, com a 

secretária e demais componentes da CER. Encerrou desejando um feliz ano novo para todos e que o 

ano vindouro seja de crescimento para o Crea-PE. 

6. Informes dos membros da CER. 

Não houve. 

7. Extra Pauta 

Não houve. 

8. Encerramento 

Às 18h42min, 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 Silva 

Coordenador da CER-PE 

 

                                                                                 

Eng. Virgínia Lucia Gouveia e Silva                      Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos 
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Adm. Osani Tavares                                                                                            Adv. Nathalia Amorim 
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