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OF/CONRE Nº. 0033/2015

Porto Alegre, 23 de novembro de 2015

Caros

Estatísticos.

Conforme publicado no Diário Oficial da União seção 03, Edição nº. 196 do dia
14 de outubro de 2015 na página 166, haverá eleições para a renovação de 1/3
dos membros do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região.
O voto é obrigatório e não pode ser exercido por procuração.
Data da eleição: 10 de dezembro de 2015, no horário das 10 às 19 horas.
Local: sede do CONRE 4, Rua Vigário José Inácio 371 / 803 – Porto Alegre RS.
Caso não possa comparecer, segue instruções para o voto por correspondência:

1 - Imprima a Cédula Única em anexo;
2 - O Estatístico assinalará na Cédula Única, até 3 (três)
nomes, de
sua
escolha, dentre aqueles que
nela
constarem, para
Conselheiros, colocando-a sem rasuras no envelope opaco (aqui identificado
como C), sem qualquer identificação;
3 - O envelope opaco (C), devidamente lacrado deverá ser colocado dentro de
um outro envelope opaco (aqui identificado como B). Neste envelope (B), após
lacrá-lo, o Estatístico deverá colocar em uma das faces, seu nome e respectivo
número de registro no CONRE, e a seguir sua assinatura;
4 - o envelope opaco (B), juntamente com o comprovante da sua regularidade
perante o seu CONRE, deverão ser colocados dentro do envelope
(aqui identificado como A), para ser remetido pelo correio à sede do Conselho
Regional (CONRE) onde se encontra inscrito o Estatístico; o prazo para o
recebimento desse voto é o dia da eleição.
VENHA VOTAR!
AO EXERÇER ESSE DIREITO VOCÊ ESTARÁ FORTALECENDO UM DEVER!

Atenciosamente.
Rodrigo Coster
Presidente do CONRE4ª Região
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