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1. Verificação de Quorum 

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

José Carlos Pacheco dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Francisco Rogério de Carvalho Souza - 1º 

Suplente e José Carlos da Silva Oliveira – 3º Suplente. 

2. Justificativas de faltas 

Roberto Luiz de Carvalho Freire, Emanuel Araújo Silva, André da Silva Melo e Almir Ribeiro Russiano. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Eleição da Coordenadora Adjunta. 

Às 19h20min, do dia 28 de fevereiro de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da Comissão 

Eleitoral Regional – CER 2018, Eng. Elet. Milton da Costa Pinto Júnior, deu início à reunião com um assunto de 

extra pauta, fazendo uma ressalva com relação à Decisão Plenária PL/PE 012/2018, que homologa a eleição e 

posse da Comissão Eleitoral Regional – CER, bem como do Coordenador para o exercício 2018, mas não deu 

posse à Engª. Civil Virgínia Lucia Gouveia e Silva como Coordenadora Adjunta da CER, apesar da mesma ter 

sido aclamada como tal no momento da eleição; Assim sendo, atendendo ao disposto na Resolução 1.093, os 

membros presentes deliberaram por eleger, por unanimidade, a Engª. Civil Virgínia Lucia Gouveia e Silva para 

Coordenadora Adjunta da CER. 

 

3.2. Leitura de correspondências expedidas/recebidas. 

O senhor coordenador informou aos demais componentes da Comissão Eleitoral Regional que enviou um ofício 

à Presidência do Crea-PE solicitando a funcionária Maristela Portela como secretária da CER 2018, tendo em 

vista sua experiência na Comissão Eleitoral do ano 2017, bem como solicitando também o uso da sala da 

CEEST, e uma reunião com o Presidente, mas o mesmo não pode atendê-lo, pois estava em viagem, diante disso 

o coordenador enviou um segundo ofício repetindo a solicitação. O senhor coordenador teve como resposta, um 

e-mail enviado pela secretária do Presidente, que agendou uma reunião para a segunda-feira (26/02/2018), onde 

ficou acordado que a Colaboradora Taciana Vanessa da Silva Félix será a Secretária da CER 2018 

temporariamente, já que inicialmente os trabalhos da CER não são complexos, e posteriormente, quando houver 

demandas mais intensas e complexas, o Presidente voltaria a conversar com o coordenador sobre a Secretária da 

CER 2018. 

O coordenador deixou os ofícios enviados e o e-mail recebido à disposição da CER para consulta, se houver 

interesse. Ofícios anexados a esta súmula. 

 

3.3. Ordem dos trabalhos. 

    3.3.1. Apresentação individual de cada componente. 

O coordenador se apresentou, ressaltou a importância da equipe construir um trabalho integrado, eficiente, 

eficaz, que assegure a lisura, a legitimidade e o cumprimento da legislação eleitoral, e deu oportunidade para 

cada componente da comissão se apresentar, para que pudessem se conhecer melhor. 
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    3.3.2. Plano de Trabalho. 

Em continuidade, o coordenador explanou que, segundo a resolução 1.093, é necessário ser elaborado um Plano 

de Trabalho no início das atividades da CER, e apresenta uma minuta do referido Plano aos presentes na reunião, 

para que cada um analise e dê suas contribuições, esclarece que o cronograma poderá sofrer alterações, tão logo 

seja divulgada a nova regulamentação. Ressaltou os critérios adotados para o orçamento constantes no Plano de 

trabalho anexo a esta súmula.  

    3.3.3. PRODESU 2018 e Plano de Comunicação. 

Em seguida, o coordenador antecipou este item da pauta, informou que consta no Plano de Trabalho uma 

previsão de datas para elaboração do PRODESU, que previa sua entrega para 22 de março de 2018; Ressaltou 

que recebeu da secretária Taciana Félix, no início desta reunião, o e-mail do Assessor André Buonafina, 

definindo a data de entrega para dia 15 de março de 2018. 

O coordenador apresentou a necessidade de uma reunião com a Gerência de Políticas Institucionais – GPI, bem 

como com a Gerência de Tecnologia da Informação - GTI, conforme previsto no plano de trabalho, e já 

agendada. Convidou os presentes para participar da citada reunião, que ocorrerá no dia 02 de março de 2018, às 

9h, na sede do Crea-PE, a fim de tratar assuntos que possam auxiliar na construção do projeto.  

O Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira esclareceu o que pode ser incluso na solicitação de recursos do 

PRODESU, citando como exemplos: Plano de divulgação, diárias, ajuda de custo para os profissionais que 

trabalharão no dia da eleição, custo com deslocamento para participantes de curso para presidentes das mesas, e 

coletes para uso no dia das eleições. 

O coordenador apresentou um esboço de orçamento, tomando como base o orçamento da CER 2017, após 

discussão, o Eng. Agrôn. José Carlos Pacheco dos Santos sugeriu que seja verificada a possibilidade de mudança 

da data da reunião da CER com a GPI e GTI para a próxima segunda-feira (05/03/2018), às 9h, para que alguns 

membros da Comissão possam participar; Acatando a sugestão, o coordenador solicitou que a secretária Taciana 

Félix verifique a possibilidade de mudança da agenda da reunião com os respectivos gerentes, e caso a resposta 

seja positiva, que a mesma comunique a todos os membros da Comissão, para que compareçam à reunião na 

próxima segunda-feira.  

Ainda tratando sobre o PRODESU, o Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira sugeriu que o Coordenador 

entre em contato com a Comissão Eleitoral Federal - CEF para obter orientações sobre quais recursos devem ser 

solicitados pelo PRODESU. 

5. Informes 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Foi antecipada. 

7. Encerramento 

Às 20h30, o Coordenador Eng. Eletricista Milton da Costa Pinto Júnior deu por encerrada a presente reunião. 
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_______________________________________  

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  

                       Coordenador 

Engª. Civil Virgínia Lucia Gouveia e Silva 

              Coordenadora Adjunta 

 

 

 

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos 

 

 

 

              Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

          Eng. Civil Francisco Rogério de Carvalho Souza Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira - 3º Suplente 

 

  

 


