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 Processo n.  

 Protocolo n 2020/071866-0 
Outros:__________________ 

Assunto : 
Ofício 001/2020-CDER -  Realização de debate 

Interessado : 
CDER-MS 

 

A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, em sua reunião por vídeo 

conferência realizada no dia 23/6/2020, após análise do ofício 001/2020-CDER protocolizado 

neste Conselho sob o n. 2020/071866-0, no qual solicita autorização a Comissão Eleitoral – 

CER-MS para a realização de um debate aos candidasots a Presidência do Crea-MS; 

 
DELIBEROU: 

 

Por solicitar que apresente: 
 

- O termo de acordo firmado e assinado pelos candidatos à Presidência do Crea-MS, 
garantindo a participação de todos e equidade do evento. 
 

- O projeto elaborado para a realização do debate, contemplando, de forma específica, as 

regras do evento e descrevendo todas as perguntas destinados aos candidatos. Informar 

ainda, como será realizado o debate (vídeo conferência ou presencial), com transmissão. 
 

- Ação preventiva que será tomada durante a realização do evento, desde os preparativos até 
a conclusão do debate, para evitar a transmissão do coronavírus. Assegurando que todas 

medidas preventivas exigidas pela Vigilância Sanitária do Município deverão ser atendidas e 

respeitadas.  
 

Assim informamos, que caso a modalidade de debates seja transmitidos pela 

internet, o solicitante deverá cumprir o item 7º da Deliberação 99/2020 da Comissão 
Eleitoral Federal.  

 

Informamos, também, que a solicitação para a disponibilização do auditório para 

o referido evento, deverá ser expedito diretamente a Presidência do Crea – MS e que a 

Comissão Eleitoral Regional – CER não tem responsabilidades sobre o uso do espaço.” 
 

Aprovaram por unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: 

RAFAEL ARAUJO BIANCHI, SERGIO VIERO DALAZOANA, VIRGILIO BARBOSA BALLE, JOSE 

ANTONIO MAIOR BONO e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

Campo Grande, 23 de junho de 2020 

Eng. Civ. Rafael Araujo Bianchi  
COORDENADOR CER-MS 
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