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Outros: ________________ 

Assunto : 
Solicita o fornecimento de lista com o cadastro atualizado de 

todos os profissionais do Sistema Crea-MS 

Interessado : 
Eng. Agr. ABRAHÃO MALULEI NETO 

Para:  PRESIDÊNCIA 

 

 
A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-
MS, reunida em Campo Grande, no dia 3/10/2017, na sede deste 

Conselho, após análise e discussão da correspondência do candidato Eng. 
Agr. ABRAHÃO MALULEI NETO, protocolada neste Conselho sob o n. 
1466792, que solicita o fornecimento de lista com o cadastro atualizado 

de todos os profissionais do Sistema Crea-MS em mídia digital e 
impresso, contendo telefone fixos, celulares e e-mails para que possa 

difundir as idéias e pensamentos sobre o Sistema Confea/Crea e para que 
possa também expor planos e programas de trabalho para este pleito; 

 
Considerando entendimentos da Deliberação n. 035/2017 da 

Comissão Eleitoral Federal - CEF, que em seu item 21, “orienta as 
Comissões Eleitorais Regionais que a disponibilização da base de 
dados dos profissionais registrados somente pode ser deferida aos 
candidatos homologados, mediante requerimento formalizado no Crea 
ou no Confea, conforme o caso, podendo ser disponibilizada por meio 
de listagem impressa e/ou digital, contendo tão somente o nome do 
profissional e o seu número de registro, sendo vedada a 
disponibilização de quaisquer outros dados, inclusive a informação se o 
profissional está apto ou não a votar”; 

 
 

DELIBEROU: 
 

Por solicitar à Presidência envio de ofício ao candidato Eng. Agr. 

ABRAHÃO MALULEI NETO, informando-o que está Comissão acatará os 

entendimentos e orientações da CEF, no sentido de disponibilizar a base de 

dados dos profissionais registrados por meio de listagem impressa e/ou 
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digital, contendo tão somente o nome do profissional e o seu número de 

registro, sendo vedada a disponibilização de quaisquer outros dados, 

inclusive a informação se o profissional está apto ou não a votar. 

Aprovaram por unanimidade a presente deliberação os seguintes 

Conselheiros: JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO, JUAREZ CASSER DA 

CUNHA CLEMENTE, LUIZ MARCELO VERÃO DA FONSECA e DENILSON DE 

OLIVEIRA GUILHERME.-.-.- .-.-.-.-.-. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

 

Campo Grande, 3 de outubro de 2017 
 

 
 

 
 

Eng. Agr. Jorge Wilson Cortez 
COORDENADOR CER-MS 

 


