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Associados definem a diretoria
da AGEA para o biênio 2009/2011

A eleição será no dia 28 de abril, das 10h às 17h, na sede da

AGEA, e vai definir o  novo presidente, vice-presidentes e os

Conselhos Deliberativo e Fiscal. Todos os associados, efetivos e

beneméritos, há mais de seis meses na associação e em dia com

as obrigações sociais, podem participar da eleição.

Nesta Edição

Saiba como votar
por correspondência

1. Assinale o seu voto na cé-

dula eleitoral;

2. Coloque a cédula eleitoral no

envelope amarelo, fechando -o

com cola, sem nenhuma iden-

tificação;

3. Coloque o envelope amare-

lo dentro do envelope branco,

endereçado a AGEA e remeta-

o pelo Correio.

4. Serão considerados, todos

os votos por correspondência

que chegarem até a sede da

AGEA antes do encerramento

da eleição, às 17h.

Apenas uma chapa partici-

pa do processo eleitoral. A cha-

pa 1- da situação, presidida por

Sergio Atair dos Santos e que

tem como vice-presidentes,

Antoci Neto de Almeida e

Beatriz Borba Gonzaga.  A ex-

pectativa da Comissão

Organizadora é de que um gran-

de número de associados par-

ticipem da eleição, já que tra-

ta-se de um momento de gran-

de importância para todo o qua-

dro associativo.

Como votar
 Os associados podem vo-

tar comparecendo na sede da

AGEA no dia da eleição, das 10h às

17h, ou por correspondência. Para

votar, basta apresentar a carteira de

identidade ou a carteira social da

AGEA.

A Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral, responsável

por toda a organização da eleição

é composta pelos seguintes asso-

ciados: Carlos Augusto de Araújo

Prates, Tânia Portella de Oliveira

e José Carlos de Oliveira, e, como

suplentes: Loiva Maria Horn de

Oliveira, Ivo Leão da Rocha e Ar-

mando Luiz Pinho Almada.

A apuração
O resultado final da eleição será

anunciado, logo após a contagem

dos votos. Os eleitos serão

empossados no mesmo dia.

Presidente da

FUNCEF apresenta

aos participantes

gaúchos  os

resultados de 2008
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