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A Comissão Eleitoral Regional, reunida em sua 3ª reunião extraordinária realizada no dia 04 de 

março de 2020, considerando o disposto na Lei 5.194/1966 e da Resolução nº 1.114/2020 do Confea, bem 

como da Decisão Plenária do Confea nº 1880/2019; 

            Considerando o disposto no Art. 59 da Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019, em seus incisos I, 
II, III e IV: 

Art. 59. As Mesas Eleitorais serão compostas da seguinte forma:  

I - 01 (um) presidente, necessariamente profissional do Sistema Confea/Crea;  

II - 01 (um) secretário, servidor do quadro efetivo ou profissional do Sistema Confea/Crea, 
que substituirá o presidente na sua ausência;  

III - 01 (um) mesário, servidor do quadro efetivo ou profissional do Sistema Confea/Crea; e 

IV – 01 (um) suplente, servidor do quadro efetivo ou profissional do Sistema Confea/Crea, 
que atuará somente na falta do secretário ou do mesário. 

Considerando que a quantidade de colaboradores do quadro funcional do Crea-PE é insuficiente para 

compor as mesas receptoras, conforme regras definidas pela Deliberação acima referida; 

           Considerando a ampla divulgação do Edital nº 01/2020 CER – Regulamento Convocatório de 

profissionais do Sistema Confea/Crea para a composição das mesas receptoras/ escrutinadoras, no qual se deu 
no D.O.U e nos meios de comunicação do Crea-PE; 

           Considerando, por fim, a quantidade dos profissionais do sistema Confea/Crea que se inscreveram no 

período de 20 de fevereiro a 03 de março do corrente ano, conforme estabeleceu o edital acima descrito.  

Deliberou: 

1. Aprovar a publicação do Edital nº 002/2020 CER, contendo os nomes dos profissionais do 

Sistema Confea/Crea inscritos para atuarem como presidentes das mesas 
receptoras/escrutinadoras. 

Recife, 04 de março de 2020. 
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