
 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC DESIGNADA PELA RESOLUÇÃO Nº 2 

1.644/2020 3 

 4 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 19 horas, por 5 
meio da plataforma digital “Google Meet”, reuniu-se a Comissão Eleitoral do Conselho 6 
Regional de Economia 7ª Região/SC, sob a presidência do economista Márcio Paulo 7 
Ribeiro e com a presença dos economistas: João Henrique da Silva e Carlos Alfredo 8 
Schmidt, membros da Comissão Eleitoral e do funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins, 9 
como secretário, para análise e julgamento do registro da chapa “INOVAÇÃO E 10 
PROJEÇÃO DO PROFISSIONAL ECONOMISTA” inscrita para este pleito. Os 11 
trabalhos foram abertos pelo Presidente que informou que a reunião tinha por objetivo 12 
analisar o processo eleitoral e homologar o registro da chapa inscrita, visto que o 13 
prazo para as inscrições de chapas e de impugnações à mesma, já haviam sido 14 
encerrados. Em continuidade aos trabalhos, iniciou-se a análise dos documentos 15 
acostados ao processo administrativo nº 4247/2020, dos quais se pode observar que 16 
no dia 09 de setembro de 2020, às 14h00minh, foi protocolado o requerimento de 17 
Registro da Chapa denominada “INOVAÇÃO E PROJEÇÃO DO PROFISSIONAL 18 
ECONOMISTA”. O Senhor Presidente destacou, que não houve nenhum pedido de 19 
impugnação à referida chapa, e que toda a documentação protocolada estava em 20 
conformidade ao exigido no edital. Assim, em não havendo qualquer manifestação 21 
contrária aos documentos e atos, o Senhor Presidente decretou homologada a 22 
inscrição da Chapa denominada “INOVAÇÃO E PROJEÇÃO DO PROFISSIONAL 23 
ECONOMISTA” como a única chapa concorrente ao pleito eleitoral de 2020. 24 
Encerramento: Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor 25 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta 26 
reunião, determinando a lavratura da presente Ata, da qual eu, Rodrigo Nivaldo 27 
Martins, a elaborei, que após lida e aprovada, vai pelo Presidente, por mim e demais 28 
membros da Comissão, assinada.  29 
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Florianópolis, 18 de setembro de 2020. 33 
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