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1. Verificação de Quórum 

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

Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Jorge Wanderley Souto 

Ferreira. 

2. Justificativas de faltas 

Não houve. 

3. Ordem do Dia 

Às 18h50min o Coordenador da CER deu início à reunião solicitando inversão de pauta, e tratou de um 

dos assuntos da extra pauta, o item 6 da Deliberação CEF nº 5036/2018, que trata de 4 comunicados 

que devem ser feitos aos profissionais. O 1º comunicado deve ser emitido até 31/08/2018 informando 

data e horário da eleição e a possibilidade de indicação do local de votação até 10/10/2018; o 2º deverá 

ser realizado até 14/09/2018, reiterando o 1º, acrescentando que, caso não seja feita a indicação do local 

de votação, o mesmo será definido em função do vínculo que mantenha com entidade de classe que 

possuir local de votação, ou do endereço cadastrado na base de dados do Crea; o 3º deverá ser emitido 

até 28/09/2018, reiterando os comunicados anteriores, informando ao profissional o seu local de 

votação previamente definido e ressaltando o prazo final para a indicação do local de votação – 

10/10/2018; e por fim o 4º, que comunicará o local definitivo de votação e deverá ser emitido até 

26/10/2018.  

Mauro explicou que o SITAC envia e-mail em bloco e que assim serão feitos os comunicados acima 

citados, porém a taxa de leitura é pequena, e informou que muitos e-mails não são recebidos pelos 

destinatários, pelo fato de muitos cadastros estarem desatualizados. Desta forma, ficou acordado, 

conforme sugestão de Marcella - Gerente de Políticas Institucionais – GPI na reunião administrativa 

ocorrida na manhã de hoje (29/08/2018), o envio de comunicados via e-mail e via whatsapp, já que 

através deste a comunicação é mais eficiente.  

Em continuidade, o Gerente informou aos presentes que na 15ª reunião administrativa ocorrida na 

manhã do dia de hoje foi feita uma simulação no SITAC a fim de verificar a possibilidade de alteração 

de local de votação e foi identificada a falha da impossibilidade de alteração. A citada falha já foi 
comunicada por Mauro à Tecnotech para providências. 

O Gerente Mauro sugeriu realizar a emissão de lista de profissionais das entidades externas na próxima 

segunda-feira (03/09/2018). Neste momento, o Coordenador antecipou mais um item da extra pauta, 

informando aos presentes da necessidade da realização de uma reunião extraordinária, para a aprovação 

dos locais de votação, bem como da minuta de portaria de convocação de profissionais, acompanhada 

do regulamento convocatório, a fim de ser pautada na próxima reunião de Diretoria, que ocorrerá no 

dia 05/09/2018. O Coordenador sugeriu que a reunião extraordinária seja realizada também no dia 

03/09/2018, às 8h. As citadas sugestões foram aceitas pelos presentes, dessa forma, foi emitida a CI nº 
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022/2018-CER, solicitando autorização à Presidência para a realização da referida reunião 

extraordinária. 

Na sequência, o Coordenador ressaltou a importância da ida dele e da Secretária da CER ao Seminário 

Eleitoral, que aconteceu no Confea, nos dias 17 e 18 de agosto do corrente ano; frisou que dúvidas 

foram retiradas, que foi realizada uma simulação do dia da eleição, apresentando os possíveis 

acontecimentos e suas devidas providências.  

Em seguida o Coordenador tratou sobre a consulta do senhor Alberto Lopes Peres Júnior à CER, e 

ficou acordado que a resposta deverá ser emitida com o auxílio da Assessoria Jurídica do Crea-PE, com 

base nas Resoluções 1.021 e 266 do Confea.  

Após discussões foi emitida a Deliberação nº 002/2018-CER, informando que qualquer solicitação de 

informações, esclarecimentos, ou questionamentos deverá ser realizada por escrito, e protocolada na 

sede do Crea-PE, na sala da CER, de segunda a sexta, das 8h às 14h. 

Na sequência, o Coordenador deu ciência aos presentes, da Decisão da Diretoria referente à CI nº 

018/2018-CER, que trata da convocação de profissionais para trabalharem durante as Eleições do 

Sistema Confea/Crea 2018. 

Em seguida, o Coordenador relatou aos presentes a CI nº 021/2018-CER, enviada à Presidência e à 

Diretoria, como resposta à Decisão da Diretoria. 

Logo após, o Coordenador informou aos presentes que conversou com Taciana Souza, Gerente da GAF, 

e que ficou acordado que a mesma disponibilizaria algum funcionário para limpar e contar os envelopes 

de votos em separado, que sobraram das eleições anteriores, a fim de reaproveitá-los. 

O Coordenador esclareceu aos presentes que os votos em separado deverão ser contabilizados pela 

CER e pediu auxílio aos demais componentes no sentido de pensarem numa forma de transporte dos 

referidos votos. 

4. Informes 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

O Coordenador relatou aos presentes que, segundo a Resolução 266/1979, a certidão emitida pelo 
SITAC é suficiente para comprovar situação do registro de pessoas jurídicas.  

Foram aprovadas por unanimidade as súmulas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª reunião ordinária, bem como as 

súmulas da 1ª, 4ª e 5ª reunião extraordinária.  

7. Encerramento 

Às 20h50min, 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. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho Freire 

 

              Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

  

 


