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Outros: DELIBERAÇÃO CEF Nº 

163/2020 

Assunto : Manifestação de aptidão para a realização das Eleições Gerais do Sistema 

Confea/Crea e Mútua, no dia 1º de outubro de 2020 na Paraíba 

   

 A Comissão Eleitoral Regional (CER-PB), reunida nesta data, conforme previsto no Regimento Interno 
do Crea-PB (artigo 152); considerando que a CER-PB atendeu e atenderá todo o teor da 
DELIBERAÇÃO CEF Nº 57/2020, principalmente com relação as medidas gerais e preventivas frente à 
pandemia da Covid-19 e aquisição de materiais para ações de medidas de prevenção frente a Covid-
19 no dia da Eleição 2020; considerando que a CER-PB vem atendendo todo o teor da DELIBERAÇÃO 
CEF Nº 137/2020 relacionados com o acompanhamento sistemático dos decretos Estadual 
(40.304/2020 e a 6ª fase do Plano de Retomada implementada pelo governo do Estado) e 
Municipais (nas cidades onde as mesas eleitorais serão instaladas), em vigor na jurisdição do Estado 
da Paraíba; considerando que a CER-PB já promoveu o treinamento dos mesários para o bom 
andamento dos trabalhos, inclusive, atendendo deliberação da CEF, no sentido de substituir os 
mesários pertencentes ao grupo de risco para Covid-19; considerando que o Crea-PB, a pedido da 
CER-PB, adquiriu os materiais necessários para a segurança dos mesários e eleitores, inclusive 
providenciando a sanitização frequentemente dos ambientes onde as mesas eleitorais serão 
instaladas na sede e nas inspetorias; considerando que a CER-PB adquiriu as urnas de lona através de 
Termo de Cessão junto ao Crea-SP, com intermediação da CEF, garantindo desta forma a 
inviolabilidade do pleito. 

 DELIBEROU: 

1. Declarar a Comissão Eleitoral Federal – CEF que a Comissão Eleitoral Regional da Paraíba – 

CER-PB atende aos critérios estabelecidos nos Regulamentos Eleitorais do Confea e nas 

Deliberações da CEF estando APTA para realizar as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e 

Mútua, no dia 1º de outubro de 2020 no Estado da Paraíba. 

                  João Pessoa, 25 de agosto de 2020 
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Cons. Reg. Aderaldo Luiz de Lima – Coordenador 
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Cons. Reg. Tiago Meira Villar – Membro Titular 
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