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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 17h50min o Coordenador da CER-PE deu início à reunião, antecipando um assunto de extra pauta: 

a emissão de um edital de retificação do Edital nº 05/2018 – CER, conforme sugestão da Assessoria 

Jurídica. Neste momento, a Assessora Jurídica teve a palavra e expressou que em entendimento com o 

Gerente Jurídico do Crea-PE, houve um equívoco ao escrever a palavra “DEFERIDO” no Edital nº 

05/2018 – CER, devendo ser substituído pela palavra “RECEBIDO”. Sendo aprovado por 

unanimidade, foi então emitido o Edital nº 06/2018-CER, que retificou o Edital nº 05_2018-CER, 

referente a recurso contra decisões relacionadas a candidaturas e impugnações. O Edital foi assinado 

pelo Coordenador e publicado no site pela GPI, na mesma hora. 

O Coordenador prosseguiu e fez uma inversão de pauta, passando a oportunidade para o senhor 

Mauro Mota – Gerente de TI que fez a apresentação dos informes que já foram feitos aos profissionais 

e da emissão de listagem dos profissionais por urna, esclarecendo que a URB, a Compesa, a Infraero e 

a ONS enviaram as listas com nomes de seus funcionários dentro do prazo definido pela CER e por 

isso suas urnas estão preenchidas. A Chesf enviou a lista com os nomes de seus funcionários fora do 

prazo estabelecido pela CER, por esse motivo essa urna permanece fechada, até que as providências 

de regularização sejam tomadas pela CER e pela GTI. 

Diante do exposto, CONSIDERANDO o ofício nº003/2018-CER, dirigido ao Diretor Presidente da 

CHESF, enviado em 23.07.2018, que exprime o desejo de manter a histórica parceria nas eleições do 

Sistema Confea/Crea, e a autorização de instalação de mesas receptoras/escrutinadoras na sede dessa 

renomada empresa; 

CONSIDERANDO que foram feitos diversos contatos telefônicos entre a secretária da CER-PE e as 

da Presidência da CHESF e da Diretoria de Gestão Corporativa sobre o assunto; 

CONSIDERANDO que em 04 de setembro de 2018, o ofício nº003/2018-CER foi reenviado às 15:28, 

pela secretária da CER-PE para a secretária da Diretoria de Gestão Corporativa; 

CONSIDERANDO que na súmula da reunião administrativa nº 15/2018 da CER, realizada em 29 de 

agosto de 2018, com a participação dos gerentes da GTI e GPI, foi sugerida pelo gerente Mauro Mota, 

iniciar a distribuição dos profissionais nas urnas no dia 06.09.2018; 

CONSIDERANDO que na reunião ordinária nº 06 da CER, realizada em 29 de agosto de 2018, foi 

tratado detalhadamente o item 6 da Deliberação CEF nº 5036/2018, “ELEITORES”, que diz respeito a 
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data limite de quitação de débitos, ou seja, a emissão da listagem de eleitores e aos comunicados sobre 

escolha do local de votação; 

CONSIDERANDO que a Celpe, através do ofício CT GRH/CELPE – nº 013/2018 se posicionou 

contrariamente a colocação de urnas no seu ambiente corporativo. Documento assinado pela gerente 

do departamento de Recursos Humanos, enviado por e-mail em 25.09.2018 às 15:38 pelo Sr. Felipe 

Holanda, funcionário do GRH da Celpe; 

CONSIDERANDO que a negativa da Celpe, no universo de locais de votação/mesas, significa uma 

redução de dois locais de votação e de duas mesas receptoras/escrutinadoras em relação as eleições de 

2017; 

CONSIDERANDO que a relação recebida da Chesf foi única, ou seja, sem diferenciar os 

profissionais da sede e da O.N.S.; 

CONSIDERANDO que o gerente Mauro Mota informou da possibilidade da Tecnotech ser acionada 

para dirigir um comunicado a ser elaborado pela CER-PE, esclarecendo sobre os procedimentos a 

serem seguidos pelos profissionais da Chesf, quanto a escolha do local de votação; 

CONSIDERANDO que a CER não tem medido esforços no sentido de assegurar os locais de votação 

já tradicionalmente utilizados nas eleições anteriores, respeitados os regulamentos eleitorais vigentes.  

CONSIDERANDO que os profissionais relacionados pela Chesf no e-mail enviado às 12:00, de 18 de 

setembro de 2018, não estavam carregados nas duas urnas previstas para esta empresa no momento 

dos dois comunicados enviados nos dias 31.08.2018 e 14.09.2018;  Portanto, precisarão ter um 

tratamento referente a sua opção de local de votação que assegure com segurança o cumprimento da 

regulamentação eleitoral;  

A CER CONCLUIU por manter os dois locais de votação da Chesf, sede e O.N.S., distribuindo em 

duas partes, por ordem alfabética e enviar a cada um dos profissionais registrados no Crea-PE, 

constantes na referida relação, um comunicado com as orientações necessárias, para que ele escolha 

de forma segura e legal o seu local de votação, obedecido a orientação da GTI acima considerada.  

Em continuidade, surgiu a dúvida quanto ao direito de votação dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho, que não saíram do Sistema. Não chegando a uma conclusão, o Coordenador Milton 

solicitou à Secretária Taciana que consulte à CEF amanhã (27/09/2018), para tirar essa dúvida. 

Na sequência, foi emitida a Deliberação nº 008/2018, que aprovou a nova proposta de localização das 

mesas, neste caso sem as duas mesas da Celpe, pelos motivos já explicitados. 

4. Informes 

 

Registrado na “ordem do dia”. 

5. Extra Pauta 

Foram aprovadas, por unanimidade, a súmula da 6ª reunião ordinária, bem como as súmulas da 7ª, 8ª 

e 10ª reuniões extraordinárias.  

6. Encerramento 
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Às 20h, 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: 

 

 

 
     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 

 

8. Presentes: 

 

 

                                    Mauro Mota                                               Nathália Amorim 

                                   Gerente de TI                                       Assessora Jurídica da CER 

 

 

Taciana Félix 

Secretária da CER 

 


