
 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONEC 
COMISSÃO ELEITORAL CONEC 2021  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONEC Nº 01/2021 
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA POR PROBLEMAS TÉCNICOS 

O Presidente da Comissão Eleitoral CONEC 2021, com o apoio da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa – SEC, no uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a continuidade da instabilidade na rede de internet devido a problemas 
técnicos, a qual ocasionou a anterior alteração no processo eleitoral CONEC 2021; 

CONSIDERANDO que tal instabilidade resultou em lentidão no processamento dos dados, 
resultando em atraso da análise dos pedidos de credenciamento, bem como nos pedidos de 
reconsideração dos eleitores não habilitados, impedindo esta Comissão de cumprir com o 
cronograma previamente apresentado; 

CONSIDERANDO que o primeiro turno da eleição, com data marcada para o dia 18 de 
outubro de 2021, a partir das 08H00, poderá sofrer falhas e/ou inconsistências na 
contabilização dos votos, além de possível restrição ao acesso dos eleitores à plataforma 
durante o horário da votação; 

CONSIDERANDO ainda, o que foi analisado e deliberado por unanimidade, pela Comissão 
Eleitoral na data de hoje, 16 de outubro de 2021, e comunicado à Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa – SEC, 

RESOLVE: 

1.  ALTERAR a data para a apresentação do resultado final do credenciamento de 
eleitores, conforme apresentado no item 7.1.3.1.1 do Edital de Convocação CONEC nº 
01/2021, para publicação ATÉ o dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira). 

2. SUSPENDER a data da votação do 1º turno até que o setor de Tecnologia e 
Informação da SEC confirme que a rede de internet esteja estável para que se possa marcar 
a data de eleição, visando evitar instabilidades que possam comprometer a eleição. 

3. As demais atividades e prazos apresentados no Cronograma da eleição 
permanecerão sem alteração, mantendo-se a sua forma original.  

Comissão Eleitoral CONEC 2021, em Manaus/AM, 16 de outubro de 2021. 

 

LUIZ DANIEL FROTA XIMENES ARAGÃO 

Presidente da Comissão Eleitoral CONEC 2021 


