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           A Comissão Eleitoral Regional – CER-PE, instituída pelo Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia no Estado do Pernambuco por meio da Decisão Plenária PL/PE nº 037/2020, reunida 

em sua 15ª reunião extraordinária, realizada em 05 de outubro de 2020, de forma virtual, em 

observância à Resolução 1.114/2019.  

          Considerando o pedido formulado pelo candidato a presidência do Crea-PE Geol. Waldir 

Duarte Costa Filho, no que consiste: 

I.       Cópia de todas as atas em que se encontrem registros no Estado de Pernambuco, a fim de 

que seja conferido o pleno respeito às regras Constitucionais e democráticas nas eleições 

ocorridas no dia 01 de outubro de 2020; e, 

II.       A imediata suspensão das apurações sendo concedido prazo razoável à chapa ora 

peticionante para que se manifeste acerca do teor das atas. 

       Considerando a Deliberação CEF nº 146/2020, na qual determinou em sua alínea “d”, que a 
data de 5 de outubro de 2020, para envio do mapa geral de apuração e a ata final; 

 

Deliberou: 

1. Deferir, o item I do pedido formulado pelo Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, para 

conceder a cópia das atas de todas as mesas eleitorais 2020; 

2. Indeferir o item II, por ausência de elementos com fundamento na Resolução 1.114/2020 

que justifiquem a paralização do processo de escrutinação dos votos em separado; e,  

3. Determinar que as cópias solicitadas no item I, sejam encaminhadas a todos os 

candidatos.  

                                                                                                           

 Recife, 05 de outubro de 2020. 

 

 

Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva 

Coordenador da CER-PE 

        

Eng. Rildo Remígio Florêncio                                        Eng. Virgínia Lúcia Gouveia e Silva 

Membro da CER                                                             Membro da CER                          
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Deliberação : Nº. 041/2020 

Interessado : Comissão Eleitoral Regional - CER  

Assunto : Defere, em parte, o pedido formulado pelo Geologo Waldir Duarte 

Costa Filho, em relação à cópia das atas de todas as mesas eleitorais 

2020. 

   

 

http://www.creape.org.br/

