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               A Comissão Eleitoral Regional, reunida em sua 10ª reunião extraordinária realizada no 

dia 06 de julho 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 que em 30 de junho do corrente ano foi emitida a Deliberação ad 

referendum da CER-PE nº 027/2020, que aprovou a publicação do Edital 007/2020-CER, que 

dispõe sobre a convocação de profissionais externos, devidamente registrados neste Regional, 

para atuarem como componentes das mesas receptoras/escrutinadoras; 

            Considerando que esta decisão foi fundamentada nas desistências apresentadas pelos 

servidores e profissionais externos, em razão da pandemia ocasionada pela propagação do 

Covid-19, sendo que muitos destes se enquadram em um dos grupos de riscos, assim definidos 

pelos órgãos oficiais de saúde como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. 

           Considerando que caso não houvesse a recomposição das mesas o pleito eleitoral no 

Estado de Pernambuco restaria prejudicado; 

          Considerando que o Edital 007/2020-CER definiu o dia 05/07/2020 como último dia para 

a habilitação de profissionais externos, para fins de recomposição das mesas eleitorais/2020; 

          Considerando que conforme disposto no artigo 18 da Resolução 1.114/2019, compete ao 

Plenário do Crea-PE apreciar e decidir acerca da proposta da CER sobre a localização e 

composição das mesas eleitorais, mediante decisão fundamentada. 

 

Deliberou: 

1. Homologar na integra a Deliberação Ad referendum nº 027/2020-CER, datada de 30 de 

julho de 2020, na qual aprovou a publicação do Edital nº 007/2020-CER, para 

recrutamento de profissionais registrados no Crea-PE, com intuito de inseri-los na 

composição das mesas eleitorais deste Regional; 

2. Aprovar o edital nº 008/2020- CER, que contem a relação dos profissionais sorteados 

para compor as mesas receptoras de voto;  

3. Aprovar a alteração do anexo da Proposta nº 002/2020-CER, referente à composição das 

mesas receptoras/escrutinadoras deste Conselho; e, 
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4. Encaminhar a citada alteração para apreciação do Plenário do Crea-PE. 

 

 

Recife, 06 de julho de 2020. 

 
 

Eng. Emanuel Araújo 

Membro da CER 

 

 

                                                     

Eng. Eng. Rildo Remígio Florêncio                                  Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos 

           Membro da CER                                                                 Membro da CER 

 
                                                                             
 

Eng. Jorge Roberto Oliveira da Paixão                           Eng. Emundo Joaquim de Andrade 

           Membro da CER                                                                 Membro 2º Suplente 
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