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Deliberação CER-MS n. 052/2020 
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Assunto : 
CI 090/2020-DAT  - Medidas preventivas para o dia 15/7/2020 

Interessado : 
CER-MS/DAT  

 

 

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 8/7/2020, e após análise da CI 090/2020-DAT, solicita a CER-
MS, uma oritnteção adequada junto à CEF, de como proceder quando da aferição de 

temperatura corporal, para garantir que eleitores com sintomas e quadro febril adentrem as 

instalações eleitorais.  

 

A título de esclarecimentos a essa Comissão, o estado febril é determinado para o 
indivíduo que apresentar quadro com temperatura corporal acima de 37,8 C, e encontrando-se 

nesta situação, conforme a norma do Município de Campo Grande, devendo este eleitor ser 

impedido de entrar no local. No entanto, esta ação será adotada em todos os municípios de 

Mato Grosso do Sul, em que serão instaladas urnas eleitorais, e que estes municípios não 

possuem legislações específicas para tal, podendo nestes casos os profissionais que por 

ventura sejam impedidos de votar, alegarem o cerceamento do seu direito de voto. Deste modo, 
é necessária a orientação da Comissão Eleitoral Federal sobre o modo de agir deste Conselho 

nos trabalhos da eleição, em especial com relação a essa medida de prevenção,   

 

DELIBEROU: 

 

Por enviar ofício à Comissão Eleitoral Federal – CEF, para manifestação quanto aos 

procedimentos que a CER-MS deverá tomar quando um eleitor tiver com quadro febril acima 

de 37,8 e, neste caso, quiser adentrar no local de votação para exercer seu direito de voto, 

contrariando uma normatização municipal. 
 

 Aprovaram por unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: 

RAFAEL ARAUJO BIANCHI, SERGIO VIERO DALAZOANA, JOSE ANTONIO MAIOR BONO, 

RODRIGO THOMÉ BAPTISTA E WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.-.-.-.-.-  

 
Campo Grande, 8 de julho de 2020 

 

Eng. Civ. Rafael Araujo Bianchi  
COORDENADOR CER-MS 
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