SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ – CREA/PA

Assunto: Alteração de data do pleito eleitoral

DELIBERAÇÃO Nº 37 – CER – CREA/PA
A Comissão Eleitoral Regional – CER do CREA-PA, em sua 11ª Reunião Ordinária
no exercício 2020, realizada no dia 07 de maio de 2020, às 21 horas, via
videoconferência – ZOOM, de acordo com suas competências regimentais
previstas no art. 21, IV, da Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019 e as
considerações abaixo:
Considerando que o Art. 57 da Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019, define
como obrigatória a instalação de mesas eleitorais na sede e em todas as inspetorias
do CREA-PA;
Considerando que, em conformidade ao Art. 59 da Resolução nº 1.114, de 26 de
abril de 2019, as mesas eleitorais deverão ser compostas por um presidente, um
secretário, um mesário e um suplente, sendo prevista a ocupação da maioria destes
cargos por servidores do quadro efetivo do sistema Confea/CREA;
Considerando a convocação encaminhada por e-mail aos mesários em 23 de abril
de 2020;
Considerando a pandemia do COVID-19 que o país vem enfrentando e pede
medidas urgentes de adequações;
Considerando as orientações encaminhadas pela Comissão Eleitoral Federal,
através da Deliberação nº57, de 27 de abril de 2020 que determina “Substituir os
mesários pertencentes ao grupo de risco das mesas facultativas e obrigatórias, tais
como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas”;
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Considerando o Anexo I, da portaria nº67, do CREA-PA, que define como grupo de
risco, indivíduos que apresentem Pneumopatias (incluindo asma), hipertensão
arterial (não controlada), cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças
hematológicas (incluindo anemia falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo
diabetes

mellitus

descompensado),

transtornos

neurológicos

que

podem

comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção
cognitiva, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, atraso
de

desenvolvimento,

acidente

vascular

cerebral

(AVC)

ou

doenças

neuromusculares), imunossupressão (incluindo medicamentosa ou pelo vírus da
imunodeficiência humana), obesidade, indivíduos menores de 19 anos de idade em
uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye), adultos ≥ 60
anos, crianças < 2 anos, população indígena.
Considerando que atualmente cerca de 90% dos servidores do quadro do CREA-PA
estão em teletrabalho, visto possuir no quadro funcional grupos de risco.
Considerando a Deliberação nº90, de 07 de maio de 2020, da Comissão Eleitoral
Federal, que propõe ao plenário do Confea, alteração da data do pleito eleitoral para
o dia 15 de julho de 2020.
DELIBEROU:
Que seja encaminhado ofício à Presidência do CREA-PA, solicitando que a mesma
se responsabilize pela efetiva participação dos servidores convocados para o pleito,
em conformidade com a resolução eleitoral, no que concerne à composição das
mesas. Para tanto, destacamos que a CER precisará dos funcionários convocados
e já aprovados em plenária, entre o período de 13/07/2020 a 17/07/2020. Sendo
assim, solicitamos que o CREA-PA analise as questões relativas a férias e aos
funcionários que se declararam em grupo de risco devido à Pandemia COVID-19,
que assola nosso Estado.
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Por fim, solicitamos que nos seja encaminhada, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
listagem dos servidores que não terão problemas em participar do pleito eleitoral,
para que, caso haja necessidade de saída de membro, esta Comissão tenha tempo
hábil de substituí-lo e, consequentemente, encaminhar nova composição para
apreciação do plenário.
Belém, 07 de maio de 2020.

Eng. Civil Danillo da Silva Linhares
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional – CER - CREA/PA
Eng. Civil Pedro Coelho da Mota Neto
Coordenador-Adjunto da Comi ssão Eleitoral Regional – CER - CREA/PA

Eng. Mecânico Newton Sure Soeiro
Titular da Comissão Eleitoral Regional – CER/PA - CREA/PA
Eng. Mecânico Ricardo José Lopes Batista
Titular da Comissão Eleitoral Regional – CER/PA - CREA/PA
Eng. Agrônomo Pedro Paulo da Costa Mota
Titular da Comissão Eleitoral Regional – CER/PA - CREA
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