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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 18h53min, do dia 25 de julho de 2018, constatado o quórum regimental, o Coordenador da 

Comissão Eleitoral Regional – CER deu início à reunião lendo o e-mail enviado pelo TRE, 

confirmando a seção das urnas de lona, e o e-mail enviado pela CER à CEF, no dia 23/07/2018, 

deixando registrado o contato telefônico realizado com o Assessor João Paulo, no mesmo dia, e 

reiterando a dúvida já informada antes, referente ao item “2” do calendário eleitoral, que consta a data 

de 03.08.2018, o que não está alinhado com o prazo previsto no artigo 25 da Resolução 1021/2017, e à 

previsão de entrega do Manual Eleitoral pela CEF. 

Em continuidade, o coordenador informou aos presentes dos ofícios emitidos pela CER para a URB, 

Compesa, Celpe, ONS, Chesf e Infraero, com o objetivo de solicitar autorização dos Presidentes destas 

empresas para a instalação de urnas da eleição 2018 para Conselheiro Federal. Neste momento, o 

Conselheiro Pacheco sugeriu que ao recebermos as respostas das citadas instituições, seja emitido um 

novo ofício referente às tratativas quanto à estrutura mínima para o dia das eleições (mesas, cadeiras, 

entre outros). 

Em continuação, foi tratado sobre a data para a simulação da emissão de lista de profissionais aptos a 

votar e ficou definido que seja realizada em 04 de setembro de 2018. O Coordenador solicitou que a 

Secretária Taciana entre em contato com o Gerente da TI, para informá-lo da definição da data e 

verificar se há alguma inviabilidade. 

Na sequência, o Coordenador leu a minuta da CI nº 18/2018 – CER, sobre a Convocação de 

profissionais para trabalharem durante as Eleições do Sistema Confea/Crea 2018, a ser enviada para a 

Presidência. Juntos os presentes fizeram alguns ajustes e a CI foi aprovada para envio. 

O Coordenador apresentou uma minuta do edital de convocação, que também foi ajustada, ficando 

combinado que a tabela de vagas, constante no edital, será ajustada e enviada aos membros da CER 

para análise e aprovação.  

O Coordenador sugeriu que seja elaborado um ofício para cada entidade, de modo a solicitar apoio no 

sentido de incentivar seus profissionais a participarem das eleições como membros das mesas 

receptoras/escrutinadoras da eleição 2018, bem como emissão de folders para a divulgação e incentivo 
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nos atendimentos da sede, dos escritórios e também nas inspetorias do Crea-PE. 

O Conselheiro Pacheco sugeriu que a data de treinamento seja incluída no edital e nos folders de 

incentivo. Desse modo, ficou definido que o treinamento deverá ocorrer no auditório da sede do Crea-

PE, nos dias  30 e 31 de outubro de 2018, às 19h, sendo uma turma em cada dia.  

 

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

 

7. Encerramento 

Às 20h10min, 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 

 

 

 

                                         Engº. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho Freire 

 

  

 


