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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-PE 

Deliberação N° 006/2018 

Assunto 
Interessado Comissão Eleitoral Regional - CER 

Edital de extrato de julgamento e candidaturas deferidas e 
indeferidas. 

A Comissão Eleitoral Regional, em sua 10^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada 
na sede do Crea-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, na 
Resolução 1.021/2007 do Confea. 

Considerando o Edital de Convocação Eleitoral n° 001/2018 da Comissão Eleitoi^al 
Federal. 

Considerando que o Edital rf 001/2018 da CER-PE foi publicado no site do Crea no 
prazo estabelecido pelo calendário eleitoral aprovado pela PL-0816/2018 do Confea, dia 
11/09/2018, atendendo assim o item 8 do mencionado calendário; 

Considerando que o Edital n° 003/2018 da CER-PE, referente ao item 10 do calendário 
eleitoral aprovado pela PL-0816/2018 do Confea, toma pública a informação que não houve 
apresentação de impugnação aos requerimentos de registros de candidatiiras para a eleição ao 
cargo de Conselheiro Federal Modalidade Industrial do Crea-PE, e que em atendimento aos 
artigos 48 e 49 da Resolução 1021/2018 do Confea publicará até 21.09.2018 o edital contendo o 
extrato das decisões deliberadas pela CER-PE. 

Considerando que a Deliberação n° 005/2018 da CER, datada de 15 de setembro de 
2018, indeferiu a solicitação intempestiva do candidato Waldir Duarte da Costa Filho, 
protocolada sob o n° 200089892/2018, no dia 14 de setembro de 2018, às 08:32:57 referente a 
solicitação de impugnação da Chapa constituída pelos profissionais Alberto Lopes Peres Júnior 
e Antonio Christino Pereira de Lyra Sobrinho. 

Considerando que a CER irá publicar em 21.09.2018 o edital com o extrato de 
julgamento e candidaturas deferidas e indeferidas, conforme item 13 do calendário eleitoral 
aprovado pela PL-0816/2018 do Confea, e encaminhará a CEF, imediatamente, a relação das 
candidaturas deferidas, artigo 51 da Resolução 1021 /2018. ^ 
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DELIBEROU: 
Por aprovar a publicação do Edital n° 04/2018 - CER, referente ao extrato de julgamento e 
candidaturas deferidas e indeferidas, prevista no artigo 51 da Resolução n° 1021/2018. 
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