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PROCESSO ELEITORAL - GESTÃO 2019/2021 
 

COMUNICADO 
 

Data da eleição: 03/05/2018 

Horário: 10 às 18 horas 

Documentos obrigatórios: Cartão de Habilitação Eleitoral e Documento de 

Identidade Oficial com foto. 
 O Cartão de Habilitação Eleitoral está sendo entregue pelos correios para 

todos os profissional APTOS a votarem. Não tendo recebido até 24/04/2018, 

retirar a 2ª via na Sede do CRECI, bairro do Farol ou na Delegacia Arapiraca.  
 

 Evite fila no dia da eleição!!! Antecipe a retirada de seu Cartão de 

Habilitação Eleitoral, (caso não tenha recebido pelos correios) . 
 

LOCAIS DE VOTAÇÃO 
 

POSTO: (SEDE ELEITORAL) – Espaço Pierre Chalita, localizado na Praça Manoel 

Duarte, nº 77, Pajuçara, Maceió/AL (Decisão da Comissão Eleitoral Federal nº 

067/2018 – Fica autorizada a transferência provisória da sede do CRECI para o 

Espaço Pierre Chalita – ONDE SERÁ O POSTO SEDE ELEITORAL DA 

CAPITAL).  
 

POSTO: (DELEGACIA DO CRECI/ARAPIRACA) – Rua Professora Teresinha A. 

de Oliveira, 124 – Santa Esmeralda  - Arapiraca/AL 
 

OBS.: Nos Postos eleitorais, no dia da ELEIÇÃO, teremos centro de triagem com Financeiro e 

Secretaria para pagamento e emissão de Cartão de Habilitação Eleitoral. 

ATENÇÃO 
 O voto é obrigatório! 
 Caso deixe de votar estará sujeito à multa eleitoral no valor de uma anuidade. 
 Consulte os seus débitos junto à tesouraria do Conselho. 
 A habilitação ao exercício do voto por corretor de imóveis inadimplente poderá 

dar-se mediante o pagamento do débito até o dia 27/04/2018 (Sexta-Feira),  
pagando à vista ou por meio de Termo de Confissão de Dívida, admitindo o 
parcelamento desde que a primeira parcela seja paga à vista, em espécie (moeda 
corrente). 

 No dia 03/05/2018 não será possível o parcelamento de qualquer débito, e 
somente será aceito pagamento de débitos a vista (Em espécie) ou 1x no Cartão 
de Crédito. 


