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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Milton da Costa Pinto Júnior, Virgínia Lucia Gouveia e 

Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Francisco Rogério de Carvalho Souza e André da Silva 

Melo.                                                          . 

2. Justificativas de faltas 

José Carlos Pacheco dos Santos. 

3. Ordem dos Trabalhos 

Às 14h30min, do dia 19 de outubro de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da 

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

trazendo à mesa a necessidade dos mesários terem o arquivo completo dos eleitores aptos a votar. Em 

discussão, os presentes emitiram a Deliberação nº 015/2018 – CER -  que definiu que o presidente da 

mesa receptora/escrutinadora, deverá receber um pen drive, através de termo de entrega, contendo o 

arquivo completo dos eleitores aptos a votar, de todas as mesas, e um outro arquivo com os eleitores 

aptos a votar que quitaram seus débitos até 10.10.2018 mas não figuraram na relação dos aptos, portanto, 

condicionados a votar em separado, e que os presidentes deverão devolver, com termo de devolução 

emitido pela CER, o pen drive junto com os demais materiais de votação; definiu ainda que área 

responsável do Crea-PE deverá providenciar de imediato um pen drive para cada mesa 

receptora/escrutinadora que deverá ser entregue à secretária da CER até 02.10.2018 e que a GTI 

providencie a gravação dos dois arquivos no pen drive de cada mesa receptora/escrutinadora e entregue 

à CER, até 06.11.2018. 

Em seguida foi emitida a Deliberação nº 016/2018 – CER – que definiu que as urnas de voto em separado 

das mesas receptoras localizadas nos Municípios do interior Pernambucano deverão ser transportadas 

pelos mesários responsáveis, imediatamente na manhã do dia seguinte ao processo eleitoral (10.11.2018), 

juntamente com os demais materiais utilizados no processo eleitoral, devendo o horário de saída não 

ultrapassar as 8h00; e submeter esta proposta à apreciação da Comissão Eleitoral Federal – CEF. 

Em continuidade, o Coordenador apresentou as solicitações das dispensas de colaboradores para 

composição de mesas receptoras e escrutinadoras, apresentadas pelos colaboradores Diogo Bernardo da 

Silva e Irapuan Ferreira Cavalcanti, deste modo, foi emitida a Deliberação nº 017/2018 – CER, que 

deferiu as referidas solicitações; 

Logo após, foi discutido sobre a dificuldade encontrada para a elaboração da composição das mesas, 

portanto a CER decidiu propor um novo edital de convocação para o quadro reserva e emitiu a 

Deliberação nº 018/2018 – CER – que aprova a Proposta do Edital nº 09/2018, de reabertura da 
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convocação pública de profissionais do Sistema, para constituição do quadro reserva de mesários das 

mesas receptoras/escrutinadoras, referente ao processo eleitoral 2018. 

4. Informes 

Não teve. 

5. Extra Pauta 

Não teve. 

6. Encerramento 

Às 17h, 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 Virgínia Lucia Gouveia e Silva 

                    Coordenador                                                   Coordenadora Adjunta                                         

 

 

 

Engº Roberto Luiz de Carvalho Freire                Engº Francisco Rogério de Carvalho Souza  

 

 

 

Engº André da Silva Melo                                                           

  

 


