
 

 

 

 

PORTARIA INTERNA Nº 099/GS/SEC, DE 22 DE JULHO DE 2021. 

Nomeia o Presidente da Comissão 
Eleitoral CONEC 2021 que conduzirá o 
processo eleitoral do Conselho Estadual 
de Cultura, para o mandato 2021-2023. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, 

no uso de suas atribuições legais e; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 098/GS-SEC, publicada na data de hoje, 

onde foram nomeados os membros para composição da Comissão Eleitoral CONEC 

2021, conforme o item 2.1.3. do Edital de Seleção nº 05/2021, a qual conduzirá o 

processo eleitoral para o Conselho Estadual de Cultura - CONEC, biênio 2021/2023; 

CONSIDERANDO o art. 4º, da citada portaria, que determinou que o 

Presidente da Comissão Eleitoral seria eleito dentre os membros titulares 

representantes da sociedade civil, por todos os membros presentes na primeira 

reunião de trabalho, a qual ocorreu na data de hoje. 

CONSIDERANDO o que foi deliberado na reunião dessa Comissão, 

devidamente registrado em ata pelos que dela participaram, a qual foi juntada aos 

autos do processo nº 1156/2021-SEC, que instrui o citado Processo Eleitoral; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Declarar eleito e nomear como Presidente da Comissão Eleitoral 

CONEC 2021, o sr. LUIZ DANIEL FROTA XIMENES ARAGÃO, portador do CPF nº 

571.033.132-53, representante da sociedade civil como Membro Suplente, para 

adotar as providências necessárias visando o comando e coordenação dos 

trabalhos da referida Comissão.  

Parágrafo único. Todas as publicações da Comissão Eleitoral serão 

assinadas pelo seu Presidente e publicadas no site www.cultura.am.gov.br, salvo as 

determinadas para publicação no Diário Oficial do Estado, as quais serão assinadas 

e publicadas pelo titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SEC. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, a qual 

será feita exclusivamente na página virtual do Processo Eleitoral CONEC 2021. 

 

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO 
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 


