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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Milton da Costa Pinto Júnior, José Carlos Pacheco dos Santos, 

Jorge Wanderley Souto Ferreira e Roberto Luiz de Carvalho Freire.  

2. Justificativas de faltas 

Não houve. 

3. Leitura de correspondências Expedidas/ recebidas 

Às 17h46min, do dia 11 de julho de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da Comissão 

Eleitoral Regional – CER 2018, Eng. Elet. Milton da Costa Pinto Júnior, iniciou a reunião. 

O Coordenador Milton selecionou algumas correspondências com aspecto mais relevante para os membros da 

comissão colocando-as na sequência. A primeira correspondência diz respeito a um e-mail enviado pela 

Comissão Eleitoral Regional para a Comissão Eleitoral Federal, no dia 04.07, onde se tentou vários contatos com 

o assistente da comissão eleitoral federal, e até o momento não conseguiu contato com a comissão eleitoral 

federal. O Assistente solicitou o envio dos dados da composição da comissão eleitoral regional do Crea-Pe; a 

portaria que designou a secretária da CER e a deliberação da comissão que constitui a primeira plenária do ano a 

comissão, onde foi encaminhado por e-mail. 

A outra correspondência foi o ofício de nº 440/2018 enviado, no dia 03.07, para o Coordenador da comissão 

eleitoral federal, Marcos Luciano Camoeiras, informando que iria participar do seminário eleitoral; o 

Coordenador e a Secretária da CER, previstos para os dias 23 e 24 desse mês. O ofício de nº 456/2018, do dia 

05.07, foi solicitada uma reunião, conjunta, entre o Presidente em Exercício Fernando Lapenda e a comissão 

eleitoral regional com o tribunal regional eleitoral. O Coordenador informou que seria melhor a que o Presidente 

tivesse na presença do desembargador para conseguir as urnas para a eleição. Foi encaminhado um e-mail, no 

mesmo dia, pois conversando com a Colaboradora Adriana Pereira, a mesma relatou da dificuldade do contato 

telefônico, a mesma então enviou um e-mail para Bernadete Cavalcanti, chefe de gabinete do Presidente do TRE. 

O Coordenador está preocupado com o prazo, com a vinda do calendário eleitoral em cima da hora, enviado pelo 

Confea, deixou a comissão com algumas datas comprometidas. Informou que o Crea tem as atividades de rotina, 

não pudendo parar por conta disso, precisa de atenção para não responder por esses prazos. 

No dia 09.07 o Coordenador Milton enviou uma CI para o Presidente em Exercício Fernando Lapenda, CI CER 

10/2018, com o seguinte assunto: solicitação de duas reuniões extraordinárias da CER e o de acordo para a 

realização da plenária extraordinária. Comunicou em conversa com os membros da Comissão o item 3 do 

calendário eleitoral que prevê essa entrega, no dia 03.08, mas o calendário não está coerente com o artigo da 

resolução que diz que tem um prazo mínimo que são 15 dias da data de publicação. 

O Coordenador relatou que o Presidente Lapenda acha inviável fazer essa reunião plenária, no dia 25.07, e daria 

um ad referendum, colocando na plenária seguinte. O Presidente relatou que estava de acordo com as reuniões 

extraordinárias e o pleito será autorizado no ad referendum, o pleito que ele se refere é o pleito da composição se 

efetivamente for 03.08, senão for, não vai ser necessário o ad referendum.  

O Coordenador Milton verificou em função da experiência do ano passado que houve uma dificuldade de se 

colocar os mesários com os profissionais do Crea que são funcionários do Sistema. Então, fez uma CI 011/2018 

para o setor de Recursos Humanos - GRH, solicitados a Comissão Eleitoral Regional a relação de todos os 

funcionários Crea-Pe que são profissionais do Sistema; o nome completo, local de votação, ou seja, se trabalha 

na Sede, em Escritório, em Inspetoria, a profissão, a matrícula e o número do registro do Crea-Pe, solicitando 

que essas informações sejam enviadas até o dia 23.07, então a Comissão, no dia 25.07, teria condições em não 

realizando a Plenária, a Comissão realizaria uma reunião extraordinária entre os membros, se o prazo 
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efetivamente for dia 03.08, senão for vai caminhar num cronograma razoável. 

4. Ordem dos Trabalhos 

4.1 Calendário Eleitoral – Inclusão Atividades da CER – Dúvidas; 

O Coordenador Milton relatou que o calendário eleitoral federal saiu, foi observado que tem coisas do tipo datas 

do dia 03.08 e vai precisar ter como atividades, são os membros que vão precisar incluir as atividades no 

calendário. Solicitou então a cada membro lê esse calendário eleitoral federal, observando às dúvidas, fazendo 

uma consulta formal e única, ao invés de tentar entrar em contato fazendo questionamentos. Em função da 

experiência de cada um nas eleições anteriores é verificar o que seja relevante, não podendo esquecer nada e ser 

incluído no calendário eleitoral. 

O Coordenador anunciou que será necessário soltar o edital convocando as pessoas para compor as mesas. 

Podendo usar o edital do ano passado. Informou que antes do edital ser feito, deve-se colocar algumas atividades 

ficando atentos e não sendo surpreendidos com datas. O outro ponto seria a comissão encontrar uma ideia de 

como fazer com que as pessoas envolvidas nas atividades da CER, que será demandada daqui para frente, fiquem 

sensibilizadas com os prazos que precisa ser cumprido. Milton informou que precisa de ritmo e o ritmo não está 

tendo respostas. Informou que poderia ter uma reunião da Comissão com o Presidente para melhor agilidade e 

prazo a ser cumprido. 

O Coordenador informou que o Conselheiro Jorge Wanderley participou da comissão do ano passado e 

perguntou se teve alguma coisa nesse sentido. O Conselheiro Jorge perguntou se era para falar com o Presidente 

e o coordenador explanou em se criar um clima essa relação de profissionais que tenha agilidade e o prazo ser 

cumprido. 

O Conselheiro Jorge Wanderley informou que não teve a necessidade de se falar com a Presidência, na época, 

pois as coisas aconteciam e relatou que a própria Secretária teria o papel de cobrar essas informações, como o 

coordenador diretamente aos setores envolvidos, além de mandar o documento, pessoalmente informar que o 

documento foi enviado e precisava com urgência. O mesmo informou que não teria problema algum ter essa 

conversa com a Presidência, explicando a importância dos prazos apertados. 

 O Conselheiro José Carlos Pacheco informou que qualquer assunto que mostre uma preocupação será bem- 

vinda, até porque se faz o que se espera, preocupado em cumprir as datas para não ser pego de surpresa, por uma 

lista que não chegou numa data e depois questionar: porque não falou para agilizar já que é algo administrativo.  

O Coordenador solicita que precisa arrumar uma forma da comissão eleitoral regional não comprometer o prazo 

sem precisar ser desagradável efetivamente, leu que a resolução deixa bem claro que se a comissão provocar um 

atraso, podendo arcar com todo o prejuízo que venha a ocorrer no processo. 

O Coordenador informa que a comissão arrume uma forma de todos da comissão estarem com a mesma 

motivação para dar prioridade, porque algumas coisas, no dia a dia, consome as prioridades das pessoas 

envolvidas. A comissão têm as prioridades da comissão e as pessoas tem as suas prioridades. 

O Conselheiro José Carlos Pacheco questionou que se a comissão tiver com essa lista de profissionais, a 

comissão escolheria os nomes, abrindo o edital para que eles se inscrevam involuntariamente. 

O Conselheiro Jorge relatou que já existe os profissionais do Crea, que não são suficientes, se todos os 

profissionais funcionários do Crea atendessem a demanda, não seria necessário fazer uma convocação dos 

profissionais do Sistema que não são funcionários do Crea. Mais pela quantidade de funcionários não atender a 

esta demanda, precisando convocar profissionais de fora que não são funcionários do Crea. 

O Conselheiro José Carlos Pacheco questiona se eles precisam ser autônomos, desde que esteja em dia com o seu 

Crea? O Conselheiro Jorge informou que vai ser lançado um edital, onde se inscreverá pelo site. 

O Coordenador enviou a CI para a Gerência de Recursos Humanos e a comissão têm a distribuição que foi feita 
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no ano passado e aproveita tendo uma referencia e depois faz com o edital, já sai definido para cada local 

quantas pessoas vai ser preciso. 

O Conselheiro José Carlos Pacheco questiona se tem a liberdade de entrar em contato com mesários da eleição 

passada. O Coordenador Milton sugeriu até o dia 18.07 para cada um dos membros dê as suas contribuições para 

fechar esse calendário com às macro atividades. 

O Coordenador trará um esboço na próxima reunião, o mesmo informa que tem aproveitado muito o material do 

ano passado. Relatou que fez um esboço referente aos meses de julho e agosto, colocando os dias e as atividades 

referentes aos meses, colocando as atividades da comissão e enviará para o e-mail da CER o esboço com essas 

atividades. 

4.2. Composição das mesas receptoras x mesas escrutinadoras; 

O Coordenador informou em relação da dúvida do dia 03.08 e não quer manter contato com a Comissão Eleitoral 

Federal para não parecer que só liga para fazer cobranças de respostas pontuais. Solicitou esperar até o dia 18.07, 

na próxima reunião, onde cada membro da comissão trata suas dúvidas e será selecionada todas às dúvidas e fará 

contato telefônico. 

4.3. Convocação de profissionais par constituição de mesas; 

O Coordenador Milton sugeriu firmar um entendimento em seguir o edital do ano passado, enquanto isso espera 

respostas do GRH informando os dados. 

O Conselheiro José Carlos Pacheco perguntou se essa participação do Crea era obrigatória? O Conselheiro Jorge 

sinaliza que não, informou que no ano passado fechou a mesa e em uma semana depois apareceram mais 

convocações devido às desistências. 

4.4. Dúvidas sobre a regulamentação eleitoral e o calendário a serem esclarecidas pela CEF 

Foi discutido nos itens acima e no dia 18.07 será tratado das dúvidas. 

5. Informes 

Relatados nos itens acima. 

6. Extra Pauta 

O Conselheiro Roberto Freire solicitou alguma posição da Simulação. O Coordenador Milton informou que 

parou nesse assunto por conta de ter saído o edital no dia 04.07, onde consumiu bastante tempo e o mesmo disse 

que não teve condições de finalizar. Informou das duas CI´S enviadas ao Gerente da GTI, Mauro, onde em uma 

CI quantifica a quantidade de tempo que é necessário fazer a validação da relação dos profissionais e a outra CI; 

recebeu a informação da Tecnotech, do sistema Sitac, sugerindo a utilização da eleição eletrônica. 

Na reunião passada fez um entendimento de qual é a responsabilidade da CER e qual é a responsabilidade da 

GTI, então já foi definido que quando voltar do seminário voltará nesse tema. 

O Conselheiro Jorge Wanderley questionou que em questão da eleição ficou definido se vai ser urna eletrônica 

ou cédula. O Coordenador Milton informou que será cédula, por conta de ano de eleição. Jorge informou que 

tem um período de publicidade da eleição convocando os profissionais e a publicidade dos candidatos que têm o 

espaço. Olhando essa demanda, pois tem o prazo de licitar a empresa de publicidade. 

O Coordenador Milton informou com o recebimento do calendário eleitoral, foi pessoalmente, e fez uma CI para 

Mauro e para a Gerente da GPI, Marcella, explicando os prazos para os mesmos. 

O Coordenador Milton informou que identificou na pasta da eleição passada que foi estabelecida uma regra de 

como deveria ser feito o registro de candidatura, pensando que existe uma regra, funcionou e vai ser adotado a 

mesma regra, sendo uma decisão da Comissão. 
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7. Encerramento 

Às 18h30min, o Coordenador Eng. Eletricista Milton da Costa Pinto Júnior deu por encerrada a presente reunião. 

 

_______________________________________  

Eng.º Eletricista Milton da Costa Pinto Júnior 

Coordenador da CER-PE 

 

8. Membros que aprovaram esta Súmula: 

 

 

 
Eng. Elet. Milton da Costa Pinto Júnior                                 Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos 
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             Eng. Elet. Roberto Luiz de Carvalho Freire                            Eng. de Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 
9. Presente: 

 

                      

 
                         
 

Renata Dubeux de Freitas Ramos 

Secretária Interina da CER 

  

 


