Edital do Corecon-Am nº 001/2018
Sistema Eleitoral Eletrônico - Web Voto
Conselho Regional de Economia da 13ª REGIÃO - AM
Nos termos das Resoluções 1.981, de 23/10/2017, e 1.992, de 28/5/2018, do
Conselho Federal de Economia - Cofecon, faço saber que no dia 30/10/2018,
a partir das 8 (oito) horas, até o dia 31/10/2018, às 20 horas (horário oficial
de Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual,
naquele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior, serão
realizadas eleições para renovação do terço, composto de 3 (três)
Conselheiros Efetivos e 3 (três) Suplentes do Corecon, com mandato de 3
(três) anos: 2019 a 2021; e de 1 Delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto
ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para registro de chapas será de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação,
encerrando-se no dia 14 de setembro de 2018 às 17 horas. O registro será
feito na sede do Corecon-Am, localizada na Rua Leonardo Malcher, nº 768 –
Centro, Manaus/AM, no horário local de 08 às 17 horas. A votação dar-se-á
mediante senha individual fornecida pelo Cofecon aos Economistas
adimplentes (na hipótese de parcelamento de débitos, adimplente com as
parcelas vencidas até 23/10/2018) e remidos, integrantes do Colégio
Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 23/10/2018. O voto será exercido
diretamente pelo Economista. Não haverá voto por procuração. Na
impossibilidade do eleitor dispor de computador, o Corecon-Am
disponibilizará em sua sede, localizada na Rua Leonardo Malcher, nº 768 –
Centro, Manaus/AM, nos dias 30 e 31/10/2018 no horário local de 08 às 17
horas, computador conectado à Internet com o objetivo de receber a
votação. Os trabalhos de apuração serão realizados em 31/10/2018, às 20
horas, nas dependências da sede do Corecon, imediatamente após encerrado
do período de votação. A Comissão Eleitoral será constituída pelos
Economistas: Farid Mendonça Júnior (presidente), Tomaz Edson Aquino Lopes
e Osiris Messias Araújo da Silva, como titulares, e Judah Torres Lima, como
Suplente, sendo sua primeira reunião realizada no dia 17/09/2018, às 14
horas, na sede do Corecon-Am.
Manaus/AM, 15 de agosto de 2018.
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Presidente do Corecon-Am

