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1. Verificação de Quórum 

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

Roberto Luiz de Carvalho Freire. 

 

2. Justificativas de faltas 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva e Jorge Wanderley Souto Ferreira. 

 

3. Ordem do Dia 

Às 18h20min, do dia 23 de maio de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da Comissão 

Eleitoral Regional – CER 2018, Engº. Elet. Milton da Costa Pinto Júnior, deu início à reunião passando a palavra 

ao Gerente de Tecnologia da Informação - Mauro Mota que deu início à apresentação da 2ª simulação do 

cadastro das eleições para Conselheiro Federal 2018, mas explica que ao realizar a tentativa da 2ª simulação foi 

identificada a falha que o sistema não permite gerar uma lista de profissionais que efetuaram o pagamento da 

anuidade até o dia 30 de abril de 2018, e explica que foi aberto um ticket para correção da falha pela Tecnotech, 

conforme anexo desta súmula. 

No decorrer da reunião, o Gerente Mauro identificou que a citada falha foi corrigida, ou seja, a data limite para 

pagamento da anuidade foi alterada no sistema para dia 30 de abril de 2018, tornando possível fazer a 2ª 

simulação de distribuição dos profissionais aptos a votar.  

Durante a apresentação, o Gerente esclareceu que o critério estabelecido para distribuição dos profissionais nas 

urnas é o endereço residencial do profissional que pagou a anuidade em tempo. 

O Gerente Mauro esclareceu que a Tecnotech, empresa responsável pelo Sistema Corporativo do Crea-PE, ainda 

não realizou todas as correções que foram solicitadas pelo mesmo, através de ticket aberto após a 1ª simulação, 

com relação à geração da lista de distribuição dos profissionais nas urnas, e abriu novo ticket, conforme anexo 

desta súmula, questionando qual base de dados foi utilizada para a distribuição dos profissionais após a 1ª 

simulação, já que na 2ª simulação não foram identificados profissionais com registro tipo “visto” nas urnas. 

Foram feitos testes com relação à lista dos profissionais lotados em algumas inspetorias como exemplo Caruaru 

e Serra Talhada e foi identificado que um dos profissionais está em dia, mas não consta seu nome na lista da 

inspetoria na qual o mesmo está lotado. Essas falhas serão apresentadas à Tecnotech para que sejam “sanadas” e 

assim possa ser realizada uma 3ª simulação. 

 

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 
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7. Encerramento 

Às 19h05min, 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 

 

8. Membros que aprovaram esta Súmula: 

 

 

 

Engº. Eletric. Milton da Costa Pinto Júnior             Engº. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos 

 

 

 

                                         Eng. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho Freire 

 

  

 


