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           A Comissão Eleitoral Regional, reunida em sua 9ª reunião extraordinária realizada no dia 25 de 

junho 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 a Deliberação Ad referendum nº 022/2020-CER, a qual aprovou o envio de ofício à 

Compesa, em resposta ao expediente nº 115/2020 encaminhado pela mencionada Companhia, pertinente 

à cessão de local para instalação de urna eleitoral do Crea-PE; 

          Considerando que após a expedição da Deliberação acima citada, em 22/06, a coordenação desta 

Comissão emitiu e enviou o ofício nº 018/2020-CER, uma vez que não havia previsibilidade de 

realização de reunião da CER-PE naquela ocasião; 

          Considerando que conforme determina a Deliberação nº 90/2020-CEF, o prazo para que os 

eleitores escolhessem seus locais de votação encerrou-se no último dia 15 de junho. Sendo assim, todos 

os eleitores já foram devidamente distribuídos para as urnas eleitorais obrigatórias, aprovadas pela 

PL/PE 118/2020, assim como os cadernos de votação foram fechados na mesma ocasião.  

Deliberou: 

1. Homologar a Deliberação Ad referendum nº 022/2020-CER, a qual aprovou o envio de 

ofício à Compesa, em resposta ao expediente nº 115/2020 encaminhado pela mencionada 

Companhia, pertinente à cessão de local para instalação de urna eleitoral do Crea-PE; 

2. Registrar o voto contrário do Conselheiro Regional Kleber Rocha Ferreira Santos, membro 

da CER-PE; e, 

3. Solicitar a publicação do presente documento, no site do Crea-PE. 

 

Recife, 25 de junho de 2020. 
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