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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Milton da Costa Pinto Júnior, Roberto Luiz de Carvalho 

Freire, José Carlos Pacheco dos Santos e José Carlos da Silva Oliveira.                                                          . 

2. Justificativas de faltas 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva e Francisco Rogério de Carvalho Souza. 

3. Ordem dos Trabalhos 

Às 9h30min, do dia 06 de novembro de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da 

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

tratando do Protocolo nº 200092746/2018, aberto pelo candidato titular da chapa 200, senhor Alberto 

Lopes Peres Júnior, disponível no processo eleitoral do candidato, que encaminha um requerimento de 

apresentação dos documentos juntados no Registro de Candidatura de sua chapa ao Confea, bem como a 

manifestação da CER sobre o entendimento ou não do previsto no art. 47 da Resolução nº 1021/2007.  

Após análise, a CER decidiu por emitir o ofício nº 022/2018 – CER, que diz que considerando que o art. 

24 da Resolução 1021/2007 – anexo II, no seu inciso III diz que compete à CER “atuar como órgão 

regional decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo 

eleitoral, podendo intervir nas instâncias inferiores, a qualquer tempo, de modo a assegurar a legitimidade 

e a moralidade do processo eleitoral”; Considerando que o art. 19, parágrafo 2º, estabelece que “A CER 

atuará subordinada à CEF”; Considerando que o art. 11, inciso IV, estabelece que compete ao Plenário 

do Confea “julgar recurso interposto contra decisão da CEF”; A CER informa que a documentação 

solicitada seguirá anexada ao ofício e que não cabe manifestação desta CER acerca do “atendimento ou 

não do previsto no art. 47 da Resolução 1021/2007”, uma vez que o assunto foi objeto de decisão na 

Plenária do Confea, conforme Deliberação nº 5048/2018. 

Em seguida, o coordenador tratou do ofício nº 012/2018 – CWE, emitido pelo candidato titular da chapa 

100, senhor Waldir Duarte Costa Filho, entregue à CER através do Protocolo nº 200092770/2018, 

disponível no processo eleitoral dos candidatos, que solicita providências da CER quanto à propagação 

de fakenews  por parte de adversários. 

Após leitura e análise do ofício e do material citado no mesmo, a CER decidiu por emitir o ofício nº 

023/2018-CER, respondendo ao senhor Waldir que a Deliberação nº 020/2018 da CER já se pronunciou 

oficialmente sobre a ocorrência na 3ª divulgação realizada pelo Crea-PE; que após analisar todos os 

vídeos, a CER entende que não houve infringência aos regulamentos eleitorais, não cabendo a retirada 

imediata dos vídeos, nem obrigatoriedade de parar com a divulgação; A CER informou ainda que entende 

que a retratação não se enquadra, tendo em vista que a publicação foi feita em canal livre e gratuito, 

podendo o candidato ofendido publicar diversos vídeos com direito de resposta e que a CER não utiliza 
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de mídias de comunicação e divulgação para tratar de assuntos referentes à solicitação dos candidatos, 

ressaltando que seu local oficial de publicação é o mural eleitoral e o site da instituição. 

4. Informes 

Não teve. 

5. Extra Pauta 

Não teve. 

6. Encerramento 

Às 13h, 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                      Engº Roberto Luiz de Carvalho Freire                        

                     Coordenador da CER-PE                                   

 

 

 

Engº José Carlos da Silva Oliveira                      Engº José Carlos Pacheco dos Santos 

 

  

 


