
 

 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER 
 

DELIBERAÇÃO CER 04/2020 

 

ASSUNTO: Convocar os candidatos a presidente do CREA-MG e Diretores da MUTUA para sorteio 

de números 
 

Considerando que a Comissão Eleitoral Regional – CER, do Crea-MG, foi instituída na 

Decisão Plenária nº 006/2020, aprovada em 23 de janeiro de 2020, no uso das atribuições e 

competências que lhe conferem o Regimento Interno do Crea-MG e o Regulamento Eleitoral para 

o processo eleitoral consultivo de Inspetores do Crea-MG; 

Considerando que compete à CER atuar em âmbito regional como órgão decisório, 

deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, 

assegurando a legitimidade e a moralidade do processo eleitoral, conforme art. 21, IV da 

Resolução nº 1.114; 

Considerando a Resolução 1114/19 e Resolução 1117/19; 

Considerando os dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que tratam 

da composição do Confea e dos Creas; 

Considerando a Deliberação CEF nº 12/2020 - Ordem de votação e números de 

candidatos para votação em urnas eletrônicas (alterada no item 1 pela Deliberação CEF nº 

15/2020); 

  

DELIBERA: 

Convocar os candidatos a presidente do CREA-MG e Diretores Geral e Administrativo da 

Mútua-MG para o sorteio dos números a serem adotados por cada candidato, observadas as 

regras e condições dispostas na deliberação CEF 12/2020, no dia 11/03/2020 às 15 horas na 

sede do CREA-MG, cito a Avenida Álvares Cabral, 1600 – 3º andar – CER, onde poderá estar 

presente para acompanhar o sorteio, o candidato ou representante indicado formalmente pelo 

mesmo.  

Ordem do Sorteio:  

1. Sorteio para a ordem dos candidatos a serem sorteados; 

2. Sorteio do número que constará na urna eletrônica ou cédula eleitoral. 

Números a serem usados: 

1. 30 a 49 para Presidente do CREA-MG; 

2. 60 a 69 para Diretor Geral da Mútua-MG; 

3. 70 a 79 para Diretor Administrativo da Mútua-MG. 

 

 



 

 

O sorteio poderá ser dispensado caso haja consenso entre todos os candidatos de cada pleito. 

Em caso de indeferimento do registro de candidatura o número sorteado será descartado. 

Conforme disposto na Deliberação 15/2020 a sequência dos nomes na urna eletrônica e/ou 

cédula eleitoral será: 

1. Presidente CONFEA 

2. Presidente CREA 

3. Diretor Geral Mútua 

4. Direto Administrativo Mútua 

Belo Horizonte, 09 de março de 2020 

 

 

 

Eng. de Produção Eber Luiz Padrão França 

 

 

 

 

Eng. Florestal João Paulo Mello 
Rodrigues Sarmento  

 

 

Eng. Civil Maria Angélica Arantes de 
Aguiar Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Eletricista José Raposo Barbosa 

 

 

 

Eng. Eletricista Igor Braga Martins 


