
 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONEC 

COMISSÃO ELEITORAL CONEC 2021  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONEC N° 01/2021 

PRORROGAÇÃO DA DATA DO RESULTADO PRELIMINAR 

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 o pedido realizado por entidades da sociedade civil quanto ao prazo 

determinado pelo Edital para o credenciamento das novas inscrições no Cadastro Estadual 

de Cultura, nos termos do item 5.5 do citado Edital; 

CONSIDERANDO a quantidade de novos inscritos no Cadastro Estadual da Cultura, base de 

consulta dos interessados em serem ELEITORES para votar no processo eleitoral CONEC 2021 

para preenchimento das vagas dos representantes da Sociedade Civil na função de 

Conselheiros Estaduais de Cultura, para o mandato 2021/2023, os quais precisam ser 

credenciados para participar como votantes no pleito; 

CONSIDERANDO a consulta feita à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC 

sobre a habilitação das novas inscrições naquele Cadastro, o qual demanda tempo para a 

análise da equipe dessa Secretaria; 

CONSIDERANDO ainda, a deliberação desta Comissão na reunião realizada em 16 de agosto 

de 2021 com a participação da maioria dos membros; 

RESOLVE: 

1. Acatar os pedidos de credenciamento com o ELEITOR, feitos por novos 

inscritos no Cadastro Estadual de Cultura, desde que realizados dentro do prazo final de 

inscrição, cito dia 17 de agosto de 2021, às 12h00. 

2. Prorrogar a data da publicação do resultado preliminar dos pedidos de 

credenciamento para a data de 20 de agosto de 2021, sexta-feira, a partir das 12h00. 

3. Alterar o Cronograma de Atividades e Prazos constante no item 4 do referido 

Edital, conforme apresentado abaixo:  

ATIVIDADE PRAZO 
Publicação do Resultado Dia 20 de agosto de 2021 (sexta-feira). 



 

 

 

 

Fase Recursal 
Terá início no dia 20 de agosto de 2021 (sexta-feira) e 
findará às 12h00 do dia 25 de agosto de 2021 (quarta-
feira). 

Resultado final Dia 26 de agosto de 2021 (quinta-feira). 

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

 

LUIZ DANIEL FROTA XIMENES ARAGÃO  
Presidente da Comissão Eleitoral CONEC 2021 


