
 
 

 

 

 

 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA INSCRITA CONDEL 

 

 
 

Às 18h, do dia 02 do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reunidos por vídeo 

conferência, a Presidente do Conselho Deliberativo – CONDEL Deosinedes Mognato 

e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Raimundo Nonato Tavares Maciel – 

CONDEL, representando a Comissão Eleitoral do processo de eleição para os cargos 

de Presidente, Vice-Presidente e 1º e 2º Secretários do Conselho Deliberativo da 

FENAG - CONDEL, mandato 2020-2023, para deliberar sobre a homologação da 

inscrição e divulgação da chapa inscrita. Recebida a documentação da inscrição por 

forma física, de 01 (uma) chapa, conforme abaixo: 

 

NOMINATA DA CHAPA 

 
Presidente: ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, matrícula 027775-3 (AGECEF/BA) 

Vice-Presidente: ROGÉRIO ANTÔNIO VIDA GOMES matrícula 029988-4 (AGECEF/BH) 

1º Secretario: ROGÉRIO DA COSTA CAMPANATE matrícula 051398-1 (AGECEF/RJ) 

2º Secretario: LUISA MARINA WOITEXEN matrícula 105376-0 (AGECEFDF/DF) 

 

Confirmou-se que os candidatos cumprem plenamente aos pré-requisitos exigidos 

pelo Edital do Regimento Eleitoral 001/2020, estando, portanto, aptos a concorrer. E, 

tomando por norte o Estatuto da FENAG em seu Título IV - Capítulo II Artigo 58°, 

item V, esta comissão homologou a inscrição da chapa, divulgando o fato a todas 

AGECEFs, abrindo a partir do dia 02/04/2020 o período de campanha eleitoral, 

dando-se seguimento normal ao calendário eleitoral. Nada mais havendo a se tratar, 

às dezoito horas e vinte e minutos, deu-se por encerrada esta seção, lavrando-se 

presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão. 

 

A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo será eleita pelo voto direto dos 

representantes das Associações Federadas, reunidos em vídeo conferência 

ordinariamente, para esse fim, no dia 02 de junho de 2020 às 20h00, horário de 

Brasília. Abaixo os dados para acesso a vídeo: 

 

Terça-feira, 02 de junho de 2020 - 20:00 (horário de Brasília) 

Link da reunião:  
https://iprojectti.webex.com/iprojectti/j.php?MTID=mda5a45da1874837c4a7e355bf8

50291b  

Número da reunião (código de acesso): 617 583 963 

Senha da reunião: ZmFN2BjX2j5.” 
 

 

https://iprojectti.webex.com/iprojectti/j.php?MTID=mda5a45da1874837c4a7e355bf850291b
https://iprojectti.webex.com/iprojectti/j.php?MTID=mda5a45da1874837c4a7e355bf850291b


 
 

 

 

 

Para melhor qualidade quando do acesso a vídeo conferência, solicitamos que seja 

feita em local fechado e sem barulho ou ruído.  

 

 


