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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 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva. 

3. Leitura de correspondências expedidas/ recebidas 

Às 17h45min, do dia 18 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 passando a 

oportunidade para a Secretária Taciana, a qual leu o e-mail emitido pela Gerente da GPI – Marcella Guimarães, a 

qual expôs dúvida com relação ao responsável pela disponibilização das artes dos materiais da campanha 

eleitoral. Em discussão, o Coordenador fez a observação de que no manual do Confea não consta informações a 

respeito do referido questionamento, mas que nas eleições de 2017, o Confea quem disponibilizou a arte a ser 

usada na divulgação e no dia da eleição, desse modo, o Coordenador informou que pretende usar o cronograma 

realizado na eleição passada para colaborar com o trabalho da GPI, e que até o dia 20 de julho de 2018 deverá 

enviar aos demais componentes da CER a proposta baseada na eleição anterior, caso seja aprovada pelos 

mesmos, neste mesmo dia o e-mail da Gerente Marcella deverá ser respondido. 

Em continuidade, foi lido o e-mail emitido pelo Gerente da GTI – Mauro Motta, que questionou sobre a 

utilização/funcionamento do Notebook que foi disponibilizado para a CER-PE 2018, e se já foi possível efetuar 

um planejamento com as datas/horários/participantes para a efetiva homologação do cadastro da eleição, seções 

e distribuição dos eleitores aptos nas urnas.  

4. Ordem dos Trabalhos 

Na sequência, os presentes trataram sobre o calendário eleitoral. O Coordenador pediu que a Secretária relatasse 

o contato realizado com a CEF, referente às passagens de ida e volta ao Seminário Eleitoral, e a mesma relatou, 

em resumo, que o referido seminário será adiado, com previsão para o mês de agosto, mas ainda sem data oficial. 

O Coordenador sugeriu fazer uma ligação para a CEF, até o dia 20 de julho de 2018, com o objetivo de verificar 

se houve aprovação de uma nova data para a realização do Seminário Eleitoral, para que haja planejamento da 

CER. 

O Conselheiro Jorge sugeriu que as informações trocadas entre a Secretária Taciana e o Assessor da CEF por 

telefone, seja registrada através de e-mail. 

O Coordenador expressou que solicitou à Secretária da CER que sejam feitas ligações paras as Secretárias das 

demais Comissões Eleitorais Regionais, a fim de saber como estão lidando com o calendário e as informações 

nele contidas. 

Na sequência, tratando sobre mesas receptoras e escrutinadoras, o Coordenador informou que deu o prazo de até 

dia 23 de julho de 2018, para que a Gerência de Recursos Humanos – GRH informe a lista dos funcionários, para 

que seja realizada a proposta de distribuição de pessoal e encaminhada à Diretoria do Crea, para aprovação. 

Referente à convocação de profissionais para constituição das mesas, o Coordenador informou que se espelhará 
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nos edital das eleições 2017, e após edições, o edital deverá ser enviados aos componentes da CER para 

aprovação. 

O Coordenador informou que está relacionando as dúvidas referentes à regulamentação eleitoral e solicitou aos 

presentes que lhe enviem as dúvidas que tiverem para que sejam sanadas nos dias do Seminário Eleitoral. 

5. Informes 

Em continuidade, o Coordenador informou da reunião que teve com o Presidente em Exercício do Crea-PE, o 

Engº Fernando Lapenda e o Desembargador do TRE-PE, no dia 17 de julho de 2018, e o mesmo aprovou o 

empréstimo das urnas. 

Na sequência o Coordenador informou da CI que enviou a GRH, referente à lista de funcionários, com cópia 

para o Presidente do Crea e o Presidente imediatamente solicitou à GRH que atenda ao pleito. 

 

O Coordenador informou também sobre o conteúdo da CI nº 13/2018, emitida pela CER, e que o Presidente de 

imediato encaminhou para as áreas competentes. 

Em seguida, o Coordenador leu a CI nº 16/2018, enviada ao presidente do Crea-PE, referente à solicitação de 

prioridade para as atividades preparatórias da eleição e informou que o Presidente em Exercício já encaminhou a 

solicitação para as áreas envolvidas. 

Após os informes, o Conselheiro Jorge Wanderley chamou a atenção para a necessidade de um advogado 

específico para dar apoio à CER e o Coordenador esclareceu que em reunião com o Presidente, na época 

Evandro Alencar, o mesmo informou que o Advogado Petrúcio e a Advogada Natália trabalhariam como apoio 

da CER, mas que deverá enviar uma CI ao Presidente atual – Fernando Lapenda, para que seja oficializada a 

disponibilização de um Assessor Jurídico. 

6. Extra Pauta 

O Conselheiro Roberto Freire chamou a atenção para o tópico “Certidão de quitação de débito”, contida no 

Edital das eleições 2018, para Conselheiro Federal, pode gerar dúvidas aos candidatos, podendo ser confundida 

com a “Certidão negativa de débito”. 

7. Encerramento 

Às 18h32min, 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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                                Coordenador 

 

 

             Eng. Elet. Roberto Luiz de Carvalho Freire                            Eng. de Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 
9. Presente: 

 

                      
                             

Taciana Félix 

Secretária da CER 

  

 


