
ORIENTAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE MESA RECEPTORA/ESCRUTINADORA 

 

1- Preencher e assinar a SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MESA 

RECEPTORA/ESCRUTINADORA; 

 

2- Preencher e assinar o REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DE MESA 

RECEPTORA/ESCRUTINADORA; 

 

3- Preencher e assinar o documento INFORMAÇÕES DE MESÁRIOS; 

 

4- Apresentar Lista de Profissionais Eleitores composta por nome completo, CPF e 

número de registro no Crea. 

 

Toda a documentação deverá ser encaminhada à Comissão Eleitoral Regional – CER até o dia 

04 de setembro de 2017, via e-mail (cer2017@crea-mg.org.br) ou pessoalmente no horário de 

08h às 12h e de 13h às 17h (Av. Álvares Cabral, 1600, 3º andar, bairro Santo Agostinho). 

 

Informações completas sobre o Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017: 

http://www.crea-mg.org.br/cer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belo Horizonte ___ de _____________ de 2017 

 

Ao 

Crea-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho 

Belo Horizonte/MG 

A/C: CER - Comissão Eleitoral Regional do Crea-MG  

 

 

SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MESA RECEPTORA/ESCRUTINADORA 

 

Solicitamos através deste a instalação de uma mesa receptora/escrutinadora em nossa 

(empresa/entidade/instituição) para o Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017.  

Informamos que aceitamos as condições estabelecidas no REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 

MESA RECEPTORA/ESCRUTINADORA, disponibilizando um local apropriado e garantindo  o 

livre acesso dos eleitores e fiscais.  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DE MESA RECEPTORA/ESCRUTINADORA 

 

A (empresa/entidade/instituição) _________________________________________________, 

devidamente registrada no Crea-MG sob o nº ___________,  inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, com endereço à 

____________________________________________________________, nº_____, bairro 

____________________, Cidade ___________________________ /MG, CEP ______________,  

neste ato representada por seu representante legal 

__________________________________________, devidamente registrado no Crea-MG sob 

o nº __________, inscrito no CPF sob o nº __________________, vem, com  base na Resolução 

1021 de 22 de Junho de 2007, na Resolução 1022 de 14 de Dezembro de 2007 e no 

Regulamento Eleitoral de Inspetores, requerer, ao Plenário do Crea-MG, através da Comissão 

Eleitoral Regional - CER, a instalação da mesa receptora/escrutinadora abaixo indicada: 

Local: 

Endereço: 

Nome do Responsável: 

Email: 

Telefone: 

Na oportunidade, assumimos a responsabilidade pelo fornecimento de todos os recursos 

necessários para o pleno funcionamento da mesa receptora/escrutinadora, durante todo o 

horário de realização dos trabalhos da eleição, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2017 

no  horário de 09h às 19h, sendo: 

1. Recursos materiais: sala (com fornecimento de energia elétrica compatível), 

mesas e cadeiras. 

2.  Lista de Profissionais Eleitores: composta por nome completo, CPF e número 

de registro no Crea,  desde já ciente que os mesmos somente poderão votar 

nessa seção.  

3. Mesários:  três profissionais registrados e em dia com o Crea, conforme 

informações anexas.  

 

Observação: O prazo final para entrega de todos os documentos na Comissão Eleitoral 

Regional - CER será no dia 04 de setembro de 2017, no horário de 08h às 12h e de 13h às 17h. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Instituição 

 



INFORMAÇÕES DE MESÁRIOS 

Os profissionais abaixo indicados declaram, expressamente, que concordam com o encargo e 

se comprometem a participar do treinamento realizado pela Comissão Eleitoral Regional - CER.  

Nome:  

CPF:                                                                                  

Registro no Crea: 

E-mail: 

Telefone:  

 

 

Nome:  

CPF:                                                                                   

Registro no Crea: 

E-mail: 

Telefone:  

 

 

Nome:  

CPF:                                                                                   

Registro no Crea: 

E-mail: 

Telefone:  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Instituição 


