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1. Verificação de Quórum 

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

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

Melo.                                                                                                         . 

2. Justificativas de faltas 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva. 

3. Ordem dos Trabalhos 

Às 17h20min, do dia 31 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 

informando aos presentes que na manhã de hoje recebeu uma ligação do presidente do Crea-PE – Evandro 

Alencar, onde o presidente expressou que, em sua opinião, a CI nº 52/2018 – CER a qual informou que 

a CER tomou providências imediatas através da Deliberação nº 020/2018 – CER, com relação ao e-mail 

emitido pelo presidente da ABENC/PE, referente ao comunicado sobre a eleição para Conselheiro 

Federal, está simplória. O presidente Evandro expressou ainda na ligação, que em seu ponto de vista, na 

Deliberação nº 020/2018 – CER há reconhecimento de falha. 

Após discussão, durante a reunião o Coordenador da CER fez uma ligação para o presidente Evandro, o 

qual expressou, no modo viva voz do celular, sua opinião com relação ao questionamento do presidente 

da ABENC. O presidente Evandro sugeriu que a CER esclareça oficialmente que não houve falha da 

Comissão Eleitoral, nem da Comunicação do Crea-PE, por meio da GPI - Gerência de Políticas 

Institucionais, e que a Deliberação nº 020/2018 – CER foi feita apenas por excesso de zelo. O presidente 

expressou ainda que sua preocupação é que possa surgir algum questionamento do pleito. 

Na ligação o Coordenador da CER expressou sobre a necessidade de ter cuidado para que tal problema 

não deixe de ser restrito à uma entidade e torne-se público e esclareceu que a CER não colocou culpa na 

GPI. 

Após encerramento da ligação, a CER discutiu sobre o assunto e decidiu emitir para a Presidência a CI 

nº 54/2018 – CER, que esclareceu que na manhã do dia 25 de outubro de 2018, a CER estava reunida em 

regime de plantão, e que ao analisar a terceira publicação da campanha eleitoral no site, identificou que 

a mesma poderia ser melhorada, emitindo assim a Deliberação nº 020/2018-CER, que solicitou a 

retificação da referida publicação, a fim de torná-la mais completa, para que os eleitores não tivessem 

dúvida sobre o pleito. 

Após a emissão da CI nº 54/2018-CER, o Coordenador Milton ligou novamente para o Presidente do 

Crea-PE, para informar sobre a decisão da emissão da CI e na ligação, o Conselheiro José Carlos Pacheco, 

membro titular da CER, esclareceu ao Presidente que tal providência foi tomada de imediato, pelo fato 
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da CER estar se reunindo diariamente em regime de plantão e ressaltou que tal providência foi tomada 

antes mesmo do questionamento da ABENC. Na oportunidade o Conselheiro Francisco Rogério,1º  

membro suplente da  CER, esclareceu ao Presidente Evandro que a CER não vai responder diretamente 

à ABENC, porque a ABENC não se comunicou diretamente com a CER. 

4. Informes 

Não teve. 

5. Extra Pauta 

Não teve. 

6. Encerramento 

Às 19h30min, 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: 
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Engº André da Silva Melo                                                                                                   

 

 


