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Nos termos das Resoiuc6es 1981, de 23/10/2017 e 2068, de lO/05/2021, do Conselho Federal de Economia-

Cofecon, faeo saber que no dia 27/10/2021, a Parti「 das 8 (oito〉 horas, at6 o dia 29/10/2021, aS 20 horas (horario

Oficia! de BrasiIia-DF) no s肺o eletr6nico www.votaeconomista.org.br, O qual, naquele pe「iodo, POde略ser acessado

no Brasii ou no exterior, Ser5o realizadas elei96es para renova誇o do Terco de Conseiheiros, Efetivos e Supientes

deste CORECON-SP e Delegado EIeitor Efetivo e Supiente junto ao Colegio Eleitoral do COFECON, da seguinte

forma: a〉 4 (quatro) ConseIheiros Efetivos e 4 (quatro) Conseiheiros SupIentes, COm mandato de 3 (tres) anos que

Ser50 eXerCidos no perfodo de 2022 a 2024; b) 1 (um) DeIegado EIeito「 Efetivo e l (um) Delegado Eieitor SupIente

ao Co16gio EIeitoraI do COFECON, e de acordo com o Regimento interno deste CORECON-SP, Para OS cargOS de

Delegados Regionais, da seguinte forma: a)1 (hum〉 Deiegado Regional do CORECON-SP na cidade de Aracatuba; b)

1 (hum〉 DeIegado Regionai do CORECON-SP na cidade de Bauru, C〉 1 (hum〉 DeIegado Regionai do CORECON-SP na

Cidade de Campinas , d) 1 (hum) Delegado RegionaI do CORECON-SP na cidade de Presidente Prudente; e) 1 (hum)

DeIegado Regionai do CORECON-SP na cidade Ribeirao P「eto; f) 1 (hum) Delegado RegionaI do CORECON-SP na

Cidade de Santos, g〉 1 (hum〉 Deiegado RegionaI do CORECON置SP na cidade de S害o 」os6 do Rio P「eto; h〉 1 〈hum〉

DeIegado Regionai do CORECON-SP na cidade de Sorocaba; i〉 1 (hum) Delegado Regional do CORECON-SP na cidade

de 」undiaf・ Todos esses deiegados regionais ter5o mandatos de 3 (tres) anos que serao exe「cidos no perfodo de

2022 a ZO24. O prazo para registro de chapas no CORECON-SP sera de 30 (t「inta) dias, COntados a partir da data

desta publica9§O, enCe「rando-Se aS 14:00 horas do dia 13 de setemb「o de 2021, na fo「ma do Art.与9, §1O da

Resoiu時o l.981/2017.　O registro das chapas sera feito por meio do ende「eco eietr∂nico

eleicoes2021@c.o「econsp・蜜OV竜「′ Cabendo a chapa o encaminhamento dos documentos o「iginais at6 o d而imo dia

do prazo de inscric訃o’Via co「reios′ Pa「a O endereco da sede do CORECON-SP, loca=zado na Rua Libero Badar6, 42与

- 14g. andar - Centro - Sao Pauio - SP′ Sendo a data de postagem elementos de comprovas:きo da tempestividade

do protocoIo. Na possibiidade de atendimento presencial, a depende「 das condic6es sanit猫as deco「「entes da

Pandemia de Covid-19′ O registro pode「a ser efetuado presencialmente. A votacfo dar-Se-a mediante senha

individuai fo「necida pelo Cofecon aos Economistas adimplentes (na hip6tese de parcelamento de d的itos,

adimpIentes com suas parceIas vencidas at6 15/10/2021), e remidos, integ「antes do Co16gio eIeitoraI definitivo,

COnStitufdo ate o dia 20/10/2021, reCOmendando葛Se Pr6via atua=za弟o cadastraI perante o CORECON-SP, em

especiai com reIacao as info「mac6es referentes ao ende「eco de e-maiI e ao n竜mero de telefone ceIular. O voto sera

exercido diretamente pelo Economista. N訃o haverま　voto por procura弟o. As eleic6es serao reaIizadas

excIusivamente peia lnte「net′ nあsendo permitido a vota揃O

fisica. Em hip6tese alguma podera ser recepcionados votos de

SP ou em sua DeIegacia Regional. Os t「abalhos de apurac約s

ulas, POr COrreios e qualquer out「a forma

nais que se dirigirem a Sede do CORECON-

OS 「emOtamente Ou naS dependencias da

Sede do CORECON-SP, imediatamente ap6s encerrado dq; per(odo d VOtaCaO, Cujos 「esuitados dever5o ser
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divulgados at6 o dia lO/11/2021. A Comissao EIeitoral fica constituida pelos Economistas: Ha「01do da SiIva’Nancy

Goreti Gorgutho Chaves Braga e Rod「igo da Silva Ma「iano, ComO efetivos, e C「istina Fr6es de Bo巾a Reis′ COmO

supiente, Sendo sua primeira reunifo a realizar-Se nO dia 15/09/2021 as lO:00 horas, na Sede do Conseiho Regionai

de Economia, a Rua Libe「o Badar6, 425 - 149. Andar- Cent「o- S岩o Paulo ou vi血almente, Cuja ferramenta c6digo

de acesso e senha se「託disponib帖zados opo直unamente. Du「ante a pandemia de Covid-19′ O atendimento
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