
m virtude da Deliberaçao n 017/2018 da

CONSELHO REGI!

COMISSAO ELEITORAL REGIONAL - CER-PE

Deliberaçao: N-. 019/2018

Interessada:  CmissaoEleitoralRegiona!-CER

Assunto: Alteraçao na composiçao das mesas receptoras e escrutinadoras, em
razao das dispensas e substituiçoes de mesaríos.

A Comissao Eleitoral Regional, em sua 20* REUNIAO EXTRAORDINÁRIA, realizada
na sede do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data. de acordo com suas competencias regimentais
previstas e em observância ao artigo 24 da Resoluçao 1,021/2007 do Confea.

Considerando que a Composiçao e Localizaçao das Mesas Receptoras e Escrutinadoras

2018 encontra-se aprovada pelo Plenário do Crea-PE, através da Decisao PL/PE n 201 /2018, de
03 de outubro de 2018;

Considerando que a próxima reuniao plenária do Crea-PE ocorrerá em 07 de novembro
de 2018, porianlo, além do prazo permitido para aprovaçao da composiçao das mesas, peta
Resoluçao n 1021/2007;

Considerando o artigo 2S da Resoluçao n 1021/2007, que estabelece como prazo

mínimo para definiçao da composiçao das mesas pelo Plenário do Crea, 15 (quinze) dias antes
da dala da eleiçao;

Considerando a Deliberaçao n 013/2018 da CER, emitida no dia ! 7 de outubro de 2018,
que deferiu as solicitaçoes das dispensas de colaboradores para composiçao de mesas receptoras
e escrutinadoias, apresentadas pelos colaboradores Edson Fidelis de Souza, Maria de Lourdes
da Silva. Maria das Graças de Siqueira Gomes e Newton Martins de Melo;

Considerando a Deliberaçao n 014/2018, emitida em 17 de outubro de 2018 pela CER,
que alterou a composiçao das mesas receptoras e escrutinadoras, cm razao da substituiçao de
mesários, considerando a Deliberaçao 013/2018;

Considerando a Deliberaçao u 017/2018 da CER, datada de 19 de outubro de 2018, que
deferiu as solicitaçoes das dispensas de colaboradores para composiçao de mesas receptoras e
escrutinadoras, apresentadas pelos colaboradores Diogo Bernardo da Silva e liapuan Ferreira
Cavalcanti.



3.Aprovar que os suplentes possam ser deslocados para outros locais de votaçao, caso o
suplente do mesmo nao possa assumir por eventual impedimento.

4.Submeter esta nova composiçao a apreciaçao da Presidencia, solicitando a emissao' de
Portaria AaReferenáum para aprovaçao desta composiçao;

Recife, 22 de outubro de 2018.
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