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Assunto : 
Escolha da localidade de votação pelo eleitor na jurisdição do Crea-MS. 

Interessado : COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL   

 
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 13/5/2020, e após análise e discussão, 
 

 

DELIBEROU: 

 

Considerando que os profissionais registrados e em dia com a anuidade 2019, 
poderão votar no dia 15 de julho de 2020;  

 
Considerando que o eleitor não poderá votar em trânsito, conforme o parágrafo 

único, artigo 61, da Resolução n. 1.114/2019 do Confea, solicitamos: 
 

 Ao Departamento de Relações Institucionais em conjunto com o Departamento de Tecnologia 
da Informação do Crea-MS, deverá encaminhar comunicados, via e-mail, a todos os 
profissionais com registro ativo, ainda que inadimplentes, a respeito da alteração na data da 
eleição, que será realizada no dia 15 de julho de 2020. Devendo informar, também, aos 
profissionais acerca da possibilidade de escolha do local de votação de sua preferência na 
jurisdição do Crea-MS, esclarecendo como proceder para realizar sua opção, que poderá ser 
feita até 15 de junho de 2020. Caso o profissional interessado não faça a opção do local de 
votação, será considerado pelo endereço que consta no cadastro na base de dados do Crea-
MS, a mesa eleitoral mais próxima.  
 

 Aprovaram por unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: RAFAEL 

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

BARBOSA BALLE e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA..-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

 
Campo Grande, 13 de maio de 2020 

 

Eng. Civ. Rafael Araujo Bianchi  
COORDENADOR CER-MS 
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