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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Milton da Costa Pinto Júnior, Vírgínia Lúcia Gouveia e Silva, 

Roberto Luiz de Carvalho Freire e José Carlos Pacheco dos Santos. 

2. Justificativas de faltas 

Jorge Wanderley Souto Ferreira.  

3. Ordem dos Trabalhos 

Às 17h20min, do dia 25 de setembro de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da Comissão 

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

Assessora Jurídica da CER Nathália Amorim. O Coordenador informou do protocolo nº 200090602/2018, aberto 

pelo candidato Waldir Filho, referente ao Ofício nº 007/2018 – CWE, que trata de recurso contra o deferimento da 

candidatura da chapa Alberto Peres e Antônio Christino, publicado através do Edital nº 04/2018, pela CER-PE. 

Na oportunidade o Coordenador da CER solicitou à Secretária da CER – Taciana Félix que informasse aos 

presentes a forma como foi enviado à CEF o ofício informando do deferimento das chapas, a mesma leu para os 

membros da CER o referido ofício, enviado à CEF no dia 21 de setembro de 2018, esclareceu que o mesmo foi 

enviado através de e-mail e via SEDEX. Logo após, o Coordenador ressaltou que tal ofício foi enviado das duas 

formas, porque a CEF não está respondendo, nem acusando recebimento das correspondências da CER-PE. 

Em tempo, o coordenador informou que no dia 24 de setembro, antes do início da reunião com os candidatos para 

sorteio de número das chapas, entrou em contato com João de Carvalho – Assessor da CEF, a fim de obter 

orientações referentes à numeração das chapas, já que até o momento o manual eleitoral não foi divulgado. A 

resposta obtida foi que não é obrigatório a criação do número da chapa, e caso seja optado por ter, a escolha do 

número é livre. 

Foi retomada a discussão referente ao Protocolo nº 200090602/2018. A Assessora Nathália Amorim expressou que, 

em sua concepção, as alegações do candidato Waldir Duarte Costa Filho não dão margem para o indeferimento da 

candidatura, mas o recurso foi admitido e deverá ser encaminhado à CEF para julgamento, conforme expresso no 

calendário eleitoral 2018, do Confea. Deste modo, abriu-se discussão para elaboração do Edital nº 05/2018 da 

CER, referente a recurso contra decisões relacionadas a candidaturas e impugnações, que deverá ser publicado 

amanhã 26 de setembro de 2018. Emitido o edital, o mesmo foi assinado pelo Coordenador e enviado por e-mail 

à GPI para publicação na citada data. 

Ficou acordado que a CER se reunirá na próxima sexta-feira (28/09/2018), às 14h, a fim de tomar ciência das 

possíveis contrarrazões, e de emitir documento que enviará à CEF, via e-mail e via SEDEX, no dia 28 de setembro 

de 2018, apenas o recurso aberto e as possíveis contrarrazões. Demais documentos serão enviados apenas se forem 

solicitados pela CEF. 

4. Informes 

O Coordenador informou aos presentes que tomei conhecimento que a de Carpina está sem inspetor desde o início 

do ano e que enviou hoje a CI nº 33/2018-CER ao Presidente do Crea, solicitando uma pessoa para que seja 
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definida como responsável para tratar com a CER sobre todas as atividades preparatórias e sobre as atividades do 

dia da eleição.  

5. Extra Pauta 

Não teve. 

6. 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 

 

7. Membros que aprovaram esta Súmula: 

 

 

 

      Engº. Milton da Costa Pinto Júnior                                 Engª. Vírgínia Lúcia Gouveia e Silva 

                     Coordenador                                                                Coordenadora Adjunta 

 

 

  

                Engº. José Carlos Pacheco dos Santos                             Engº. Roberto Luiz de Carvalho Freire 

 

8. Presentes: 

 

                      

 

   Taciana Félix                                                                   Nathália Amorim                                                                           

                               Secretária da CER                                                       Assessora Jurídica da CER                                                                   

  

 


