
Formulário para Solicitação de Reserva de Plenário
NOME  DO  SOLICITANTE MATRÍCULA

SETOR SOLICITANTE DATA DA SOLICITAÇÃO:

EMAIL TELEFONE PARA CONTATO:

Nome do evento: _________________________________________________________________

Data do evento: _____/_____/_________

Horário de INÍCIO do evento:  ______:______

Horário de FIM do evento: ______:______

Número de participantes ocupantes da MESA: __________

Número de participantes na PLATEIA (máximo de 69 pessoas): __________

Solicito a reserva do Plenário na data e horário acima indicados, bem como apoio à 
realização do evento acima identificado, mediante a disponibilização dos seguintes itens:

DESCRIÇÃO NÃO SIM Quantidade/Observação
Cerimonial
Púlpito
Microfones
Data show de teto
Data show de mesa
Serviço técnico de Áudio
Serviço técnico de Vídeo
Serviço de Gravação de Áudio
Serviço de Gravação de Vídeo
Transmissão pela internet
Serviço de Copa e Garçom (Café e Água)
Serviço de Segurança
Serviço de Limpeza
Suporte de Informática
Lanche (somente para a atividade fim)
Presença de autoridades externas ao CNMP
Assessoria de imprensa do CNMP

________________________________________
Assinatura e Carimbo do Requerente/ Responsável pelo evento



REGRAS E OBSERVAÇÕES PARA RESERVA E MARCAÇÃO DE EVENTOS NO 
PLENÁRIO:

• A reserva e os eventos no Plenário do CNMP somente serão realizados mediante o 
preenchimento prévio do presente formulário e sua entrega à Gerência de Plenário.

• O correto preenchimento do presente formulário e sua entrega prévia à Gerência de 
Plenário é imprescindível para a reserva e marcação de qualquer evento no Plenário do CNMP.

• O servidor/setor responsável pelo evento deverá indicar quais dos itens do formulário 
que serão necessários na realização da atividade em Plenário. 

• A reserva e o agendamento de atividades no Plenário deverá ser solicitado com um 
prazo mínimo de 03 (três) dias úteis.

• A reserva  solicitada  por  meio  do  presente  formulário  é  diária,  ou  seja,  deve  ser 
preenchido um formulário para cada dia pedido para reserva.

• As  reservas  serão  feitas  em  ordem  de  apresentação  do  presente  formulário  à 
Gerência. 

• A simples apresentação deste  formulário não garante a reserva,  que só será feita 
mediante a disponibilidade do espaço físico do Plenário e dos itens solicitados na data e horários 
solicitados.

• Após feito o pedido mediante o preenchimento e entrega do presente formulário à 
Gerência,  a  reserva  só  será  efetivada  mediante  sua  confirmação  por  e-mail  ou  telefone  ao 
servidor/setor solicitante.

• Não será agendado nenhum evento no Plenário para o mesmo dia de realização das 
sessões plenárias (ordinárias e extraordinárias) e administrativas.

• Para  gravação  do  áudio  e/ou  vídeo,  deverá  ser  fornecida  junto  com  o  presente 
formulário a mídia (CD ou DVD virgem) em que será feito o registro solicitado.

• Caso haja  a  utilização  de  banner  distinto  daquele  fixado  em Plenário,  o  mesmo 
deverá ser fornecido previamente pelo servidor/setor responsável pelo evento.

• Caso haja a participação de autoridades externas ao CNMP no evento, em que seja 
necessária a presença do Cerimonial e a confecção de prismas nominais, deverá ser encaminhada 
junto  com o  presente  formulário  uma  lista  contendo  nome  completo  e  cargo  das  autoridades 
participantes.

• Caso seja necessária a utilização do Cerimonial e/ou da Assessoria de Imprensa do 
CNMP, solicita-se um contato prévio junto a esses setores nos ramais 9133 e 9134. 

• A Gerência de Plenário não se responsabiliza por qualquer ocorrência originada pela 
falta de cumprimento às regras e orientações acima descritas, bem como pela ausência no evento de 
quaisquer dos itens descritos no formulário que não tenham sido devida e previamente solicitados.

CONTATO DA GERÊNCIA DE PLENÁRIO:
Ramal: 9175

e-mail: gerentedeplenario@cnmp.gov.br


