
 

 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER 
 

DELIBERAÇÃO CER 05/2020 

 

ASSUNTO: Altera o Calendário do processo eleitoral consultivo de Inspetores do 

Crea-MG.  

 

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 confere o Regimento Interno do Crea-

MG, as Resoluções nºs 1.114/19 e 1.117/19 do Confea 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 1.114/19; 

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

que tratam da composição do Confea e dos Creas; 

Considerando o disposto nos Atos Normativos Internos do Crea-MG nºs 02, 

03 e 04 de 06 de junho de 2001; 

 

DELIBERA: 

 

Aprovar a alteração do calendário do processo eleitoral consultivo de Inspetores do 

Crea-MG, fixando o dia 18 de março de 2020 como a nova data de publicação de 

edital pela CER-MG, contendo a relação de todos os requerimentos de registro de 

candidatura apresentados, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos para 

impugnação.  

 

A alteração acima não impactará nas demais datas previstas, permanecendo, 

assim, o calendário inalterado quanto às demais disposições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL CONSOLIDADO PARA AS ELEIÇÕES DE 

INSPETORES DO CREA-MG 

ELEIÇÕES 2020 

 

3 de fevereiro (segunda-feira) 

Data de divulgação do Edital de Convocação Eleitoral 2020 – Eleição para 

Inspetores do Crea-MG pela CER-MG, publicado em jornal de grande circulação do 

Estado de Minas Gerais, no mural da Sede do CREA-MG e das suas respectivas 

Inspetorias e Escritórios e disponibilizado no sítio eletrônico do Crea-MG.  

 

3 de março (terça-feira) 

Último dia para desincompatibilização dos pretensos candidatos detentores de 

cargo, emprego ou função, remunerada ou não, no Confea, no Crea ou na Mútua e 

dirigentes, administradores, superintendentes, presidentes ou membros de diretoria 

de entidades de classe registradas no CREA-MG. 

 

6 de março (sexta-feira) 

Último dia para apresentação do requerimento de registro de chapa. Os candidatos 

aos cargos de Inspetores deverão protocolar o requerimento no Crea-MG (sede, 

inspetoria ou escritório de representação), observado o horário regular de 

funcionamento de cada um. Não serão aceitos requerimentos de registro de chapas 

assinados por todos os membros da chapa por e-mail ou fac-símile. 

 

7 de março (sábado) 

Data a partir da qual é permitida a campanha eleitoral. 

 

10 de março (terça-feira) 

Data em que a CER-MG comunicará os candidatos acerca de eventuais documentos 

faltantes que devem instruir o requerimento de registro de chapa, concedendo-lhes 

o prazo improrrogável de 03 (três) dias corridos para complementação. 

 

13 de março (sexta-feira) 

Último dia para os candidatos da chapa apresentarem, em complementação, 

eventuais documentos faltantes que devem instruir o requerimento de registro de 

chapa, conforme comunicado pela CER-MG.  

 

18 de março (quarta-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo a relação de todos os 

requerimentos de registro de candidatura apresentados, abrindo-se o prazo de 05 

(cinco) dias corridos para impugnação. 

 

23 de março (segunda-feira) 

Último dia para impugnação contra requerimento de registro de chapa, por 

qualquer profissional com registro ativo no CREA-MG, em petição fundamentada e 

dirigida à CER-MG, acompanhada das provas do alegado. 

 

24 de março (terça-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo a relação de todas as 

impugnações apresentadas, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que 

os candidatos e/ou chapas impugnados apresentem contestação. 

 

30 de março (segunda-feira) 



 

 

Último dia para que os candidatos e/ou chapas impugnados apresentem 

contestação à impugnação contra seu requerimento de registro de candidatura, em 

petição fundamentada e dirigida à CER-MG, acompanhada das provas do alegado. 

 

2 de abril (quinta-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo os extratos das decisões 

acerca dos registros de chapa deferidos ou indeferidos, abrindo-se prazo de 05 

(cinco) dias corridos para interposição de recurso pelo interessado.  

 

7 de abril (terça-feira) 

Último dia para interposição de recurso pelo interessado, em petição fundamentada 

e apresentada à própria CER-MG que proferiu a decisão. 

 

8 de abril (quarta-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo a relação de todos os recursos 

interpostos, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos para os recorridos 

apresentarem contrarrazões. 

 

13 de abril (sexta-feira) 

Último dia para os recorridos apresentarem contrarrazões aos recursos interpostos, 

em petição fundamentada e apresentada à própria CER-MG que proferiu a decisão.  

 

20 de abril (quarta-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo os extratos das revisões de 

suas próprias decisões, se for o caso, e/ou a relação de todos os recursos e 

contrarrazões que serão apreciados pelo Plenário do Crea-MG em última instância 

administrativa, informando a data dos julgamentos, para fins de acompanhamento 

pelos interessados. 

 

4 de maio (segunda-feira) 

Data-limite para quitação de eventuais débitos pelos profissionais para fins de ser 

considerado eleitor. O profissional inadimplente após essa data não poderá ser 

incluído na relação de profissionais aptos a votar na circunscrição do Crea-MG e 

nem votar em separado, ainda que comprove ter quitado seus débitos 

posteriormente. O Crea-MG deverá observar essa data para fins de fechamento de 

listagens de eleitores, não sendo permitida a inclusão de eleitores após essa data. 

 

07 de maio (quinta-feira) 

Data-limite para julgamento dos recursos pelo Plenário do Crea-MG em última 

instância administrativa. 

 

11 de maio (segunda-feira) 

Data de publicação de edital pela CER-MG, contendo os extratos das decisões 

proferidas e a relação completa dos registros de chapa deferidos e indeferidos para 

ciência dos interessados. 

 

3 de junho (quarta-feira) 

DIA DA ELEIÇÃO 

1. Data em que se realizará a votação, pelo voto direto e secreto dos profissionais 

aptos a votar, com início às 8h (oito horas) e término às 19h (dezenove horas), 

sem interrupção e observado o horário local. 



 

 

1.1. Os membros da mesa eleitoral deverão comparecer ao local definido com a 

antecedência necessária para preparar o lugar, conferindo se os materiais para 

votação estão em ordem. 

1.2. Às 19h (dezenove horas) o presidente da mesa eleitoral distribuirá senhas a 

todos os eleitores presentes e a votação continuará na ordem numérica das senhas. 

2. A apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento da eleição 

e não será interrompida até sua conclusão. 

2.1. Encerrada a apuração, a mesa eleitoral elaborará a ata da eleição e o mapa de 

apuração, remetendo todos os documentos, físicos ou eletrônicos, e papéis 

utilizados durante a votação à CER-MG. 

3. Se for o caso de utilização de urnas convencionais, mediante cédulas oficiais e 

apuração manual, em havendo impugnação de urna e/ou de voto, a mesa eleitoral 

decidirá de plano, cabendo recurso imediato à CER-MG, por escrito, de forma 

fundamentada. 

3.1. Havendo recurso, a mesa eleitoral separará a urna, lacrada, e/ou a cédula e a 

encaminhará acompanhada de todo o material de votação juntamente com as 

razões do recurso à CER-MG para apreciação e, se for o caso, apuração. 

3.2. A CER-MG julgará os recursos interpostos contra as decisões das mesas 

eleitorais em sede de impugnação de urna ou de voto e publicará os extratos de 

suas decisões, das quais não caberá recurso. 

 

 

03 de julho (sexta-feira) 

Data-limite para o Plenário do Crea-MG homologar os resultados do processo 

eleitoral consultivo de Inspetores do CREA-MG, com aplicação subsidiária dos 

artigos 6º e 78, da Resolução nº 1.114, de 2019 – Regulamento Eleitoral. 

 

06 de julho (segunda-feira) 

Data de divulgação pela Comissão Eleitoral Regional do edital contendo os 

resultados homologados pelo Plenário do CREA do processo eleitoral consultivo de 

Inspetores do CREA-MG com aplicação subsidiária do artigos 6º, da Resolução nº 

1.114, de 2019 - Regulamento Eleitoral. 

 

Belo Horizonte/MG, 12 de março de 2020 

 

 

Eng. de Produção Eber Luiz Padrão França  
Coordenador 

 

  

 

Eng. Florestal João Paulo Mello 
Rodrigues Sarmento 

 

Eng. Civil Maria Angélica Arantes de 
Aguiar Abreu 

Eng. Eletricista Igor Braga Martins 

 

 

Eng. Eletricista José Raposo Barbosa 


