Ata de Eleição da Diretoria do CONEA – Gestão 2013-2014
Às quinze horas do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e treze, no Auditório do Instituto Federal
Catarinense Campus Rio do Sul, na cidade de Rio do Sul (SC) a Comissão Eleitoral responsável pelos
trabalhos indicada pela plenária, conforme Edital de Convocação de Eleições da Presidência do CONEA,
datado de nove de março de dois mil e treze, abriu oficialmente os trabalhos da mesa coletora e apuradora de
votos, tendo como Presidente a Sra. Cleci Cristina Finardi e como mesários e escrutinadores o Sr. Mauro
Porto Colli e Sr. José Carlos Brancher. A comissão verificou o material dos trabalhos, urna intacta, cédulas,
relação para assinatura dos votantes, bem como, as condições da cabine, tudo em ordem, registrou também
que a única chapa concorrente não solicitou a inscrição de fiscais. Na sequência iniciaram-se os trabalhos de
votação com os representantes legais das Entidades filiadas apresentando suas credenciais e votando. Às
quinze horas e trinta minutos o Presidente da mesa constatando não haver mais eleitores credenciados,
determinou o encerramento dos trabalhos de votação, os quais na forma do Edital foram iniciados às quinze
horas deste mesmo dia. Registrou que votaram doze representantes das Entidades Filiadas presentes na forma
estatutária e, na sequência, conforme edital que convocou as eleições, o Presidente da Mesa abriu os trabalhos
de apuração e, juntamente com os demais componentes, em sessão pública, iniciaram os trabalhos de
apuração, com a abertura da urna registrando a existência de um total de doze votos, conferindo com o total
de representados que assinaram a relação de votantes. Verificou-se o seguinte resultado: “Chapa Única” doze
votos, ou seja, a unanimidade dos votantes. O Presidente da Mesa de posse dos resultados apurados
proclamou eleita a “Chapa Consenso e Trabalho” para exercer o mandato de dois anos, a partir dessa data. Os
trabalhos de apuração ocorreram em ordem, cumprindo-se assim as formalidades inerentes ao pleito e em
conformidade com o edital de convocação. Nada mais havendo a tratar e, concluídos os trabalhos às
dezesseis horas, foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada segue assinada pelos componentes da
Mesa, juntando-se a esta ata a relação dos presentes na assembleia eleitoral que, igualmente assinaram a
relação dos votantes. Rio do Sul – SC, vinte e dois de março de dois mil e treze.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

