
 

 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER 
 

DELIBERAÇÃO CER 06/2020 

 

ASSUNTO: Define a regra para numeração de chapas e sua ordem nas cédulas no 

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; 

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

03 e 04 de 06 de junho de 2001; 

Considerando, por fim, o disposto no REGULAMENTO ELEITORAL PARA O 

PROCESSO ELEITORAL CONSULTIVO DE INSPETORES DO CREA-MG.  

 

DELIBERA: 

 

A numeração das chapas, para cada Inspetoria, será definida tendo como 

parâmetro as datas e horários de protocolo de requerimento de registro da chapa. 

Assim, a chapa que primeiro protocolizou o requerimento de registro de chapa 

constará na cédula oficial de votação como CHAPA Nº 01, seguindo as demais, caso 

existam, a numeração sequencial crescente (CHAPA Nº 02, etc). 

 

A ordem das chapas que aparecerá nas cédulas também respeitará a sequência 

crescente. Desta forma, a primeira chapa a aparecer no documento será a de nº 

01, seguindo-se a sequência crescente, em havendo mais chapas.  
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