
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO ELEITORAL DA UNIÃO DAS CÂMARAS 

DE VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL – UCVMS 

(2021 – 2025)  

 

1. A mesa de votação será composta por 05 (cinco) representantes de cada 

chapa, responsáveis por identificar o eleitor, verificar a regularidade para votação, e 

fazer a entrega da cédula de votação aos eleitores. 

Parágrafo Primeiro: A entrega da cédula eleitoral e a identificação oficial deverão ser 

feitas por representante da chapa que seja filiado à UCVMS. 

Parágrafo Segundo: As chapas poderão indicar 05 (cinco) representantes para serem 

suplentes. 

2. Todos os eleitores deverão se identificar mediante apresentação de documento 

oficial com foto, sob pena de serem impedidos de votar: 

Parágrafo Primeiro: Em se tratando de eleitores ex-vereadores, será necessário ainda, 

a apresentação de comprovação de pagamento dos últimos 06 meses da respectiva 

mensalidade. 

Parágrafo Segundo: Para comprovação de pagamento dos últimos 06 meses, será 

aceita certidão emitida pela UCVMS. 

3. Deverá ser respeitada a distância de 1,5mts entre os presentes no local de 

votação. 

4. Fica proibida a aglomeração de pessoas no dia da votação, na sede da 

UCVMS. 

5. No dia da votação poderão permanecer nas dependências da UCVMS, apenas 

os 06 funcionários da entidade, a comissão eleitoral, 05 representantes de cada 

chapa, sendo vedada a presença de assessores parlamentares, de publicidade, de 

imprensa, jurídicos e similares. 

Parágrafo único: Fica vedado a indicação de membros das chapas concorrentes para 

a representação previstas no item de n. 01 e 05 deste regimento.  

6. Após votar, o eleitor, mesmo que candidato deverá se ausentar das 

dependências da UCVMS, para que seja evitada aglomeração. 

7. O eleitor não pode levar acompanhantes para o local de votação. 

8. O uso de máscara é obrigatório para todos os presentes no local de votação. 

9. Serão espalhados frascos de álcool em gel para higienização das mãos antes e 

depois da votação. 

10. Será formada uma comissão escrutinadora para a apuração dos votos no dia 

da votação, composta por 02 membros indicados por cada chapa concorrente e o 

Presidente da comissão eleitoral. 

11. A votação será realizada no auditório da sede da UCVMS, com início às 08:00 

horas, e término às 17:00 horas, do dia 22/09/2021. 

12. A UCVMS irá disponibilizar a lista nominal de aptos a votar à comissão 

eleitoral, em seu site, bem como no mural físico da entidade, até o dia 17/09/2021. 

13. O registro das chapas deverá ser feito na secretaria da União das Câmaras 

situada na sede da UCVMS, das 08:00 horas até às 12:00 horas, entre os dias 

16.09.2021 e 20.09.2021. 

Parágrafo único. Após registrada, os documentos da chapa deverão ser 

encaminhados no mesmo dia do registro e permanecer em posse da comissão 

eleitoral até o final do pleito. 

14. Todas as matérias afetas ao pleito eleitoral 2021/2025, bem como os casos 

omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento, serão dirimidos pela 

própria Comissão Eleitoral. 



15. O Presidente da Comissão Eleitoral irá comunicar as autoridades competentes 

sobre a ocorrência de atos ilícitos. 

16. Fica vedada a utilização de bens móveis/patrimônio da UCVMS por qualquer 

dos candidatos até a data da eleição. 

17. À exceção do seminário já definido, a UCVMS não poderá promover qualquer 

outro evento, entregar bens, brindes ou qualquer outro benefício aos seus filiados até 

o encerramento do pleito; e 

18. Este Regimento é aprovado pela maioria dos membros da Comissão Eleitoral, 

reunida exclusivamente para este fim na sede da UCVMS no dia 14/09/2021, entrando 

em vigor na data da sua publicação. 

 

Campo grande – MS, 14 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ALÍRIO VILLASANTI ROMERO 

Presidente da Comissão Eleitoral da UCVMS 


