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Io) Solicitar a retificaçao da 3a publicaçao no site, facebook e mala direta, de modo a
cumprir a decisao ocorrida na reuniao realizada no dia 05 de outubro de 2018, que define que
haverá uma chamada geral para as eleiçoes 2018 e que a publicidade será acessada através dos

links das duas chapas.

2o) Em virtude cia decisao contida na Deliberaçao n 5048/2018, da CEF, que declara
"a perda do direito a utilizaçao dos documentos elencados no art. 47, do Anexo II, da Resoluçao
n 1.021/2007- Regulamento Eleitoral para fins de divulgaçao do material de campanha
eleitoral no órgao de comunicaçao oficial do Crea (art. 57), pela chapa composta
por ALBERTO LOPES PERES JÚNIOR, (titular) e ANTÔNIO CHRI
LYRA SOBRINHO (suplente)", o espaço destinado ao link da chapa su

COMISSAO ELEITORAL REGIONAL - CER-PE

Deliberaçao: N. 020/2018

Interessado:  Comissao Eleitoral Regional - CER

Assunto:  ^olicita a retificaçao da 3a publicaçao referente a campanha eleitoral das
chapas.

A Comissao Eleitoral Regional, em sua 22a 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 a reuniao ocorrida entre a CER, a Gerencia de Políticas Institucionais -
GPI e representantes das chapas 100 e 200, no dia 05 de outubro de 2018;

Considerando que na reuniao acima citada ficou acordado que a 3a e 4a publicaçao
referente a campanha eleitoral deverá ser feita em formato de links, sendo um abaixo do outro e
que na 3a publicaçao a ordem seja: chapa 100 e abaixo chapa 200 e na 4a publicaçao a ordem

seja invertida;

Considerando que a 3a publicaçao foi realizada de forma diferente e que a Comissao
Eleitoral Regional convocou a Gerente da GPI - Marcella Guimaraes para os esclarecimentos

sobre esta publicaçao;

Considerando o item 2, da Deliberaçao n 5048/2018, da CEF;

Considerando que conforme a Deliberaçao n 5036/2018, da CEF, "compete as
Comissoes Eleitorais Regionais a fiscalizaçao das açoes de publicidade e divulgaçao dos
candidatos, buscando manter a razoabilidade, de modo a evitar que o abuso do poder político e
econômico nao desequilibre o pleito, levando-se em conta a realidade de cada estado";.

DELIBEROU:
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/os c^i _ Ç
(josé Carlos da Silva Oliveira

Roberto Luiz

Recife, 25 de outubro de 2018.

descriçao CHAPA 200: ALBERTO PERES E ANTÔNIO CHRISTINO (PERDA DO DIREITO
DE DIVULGAÇAO DO MATERIAL DE CAMPANHA ELEITORAL NOS MEIOS
OFICIAIS DE COMUNICAÇAO DO CREA-PE, CONFORME DELIBERAÇAO N
5048/2018 DA CEF).
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