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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL 
 
A Comissão Eleitoral da Associação Cearense dos Economiários 
Aposentados e Pensionistas – ACEA, CNPJ 07.438.799/0001-41, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 45 – Inciso VI do Estatuto da 
ACEA, convoca os(as) Associados(as) Efetivos(as) quites com as 
obrigações sociais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA ELEITORAL, a ser realizada no dia 07/12/2022 (quarta-
feira), de forma virtual, através do endereço eletrônico www.acea.org.br – 
Espaço do Associado. A Assembleia será aberta às 10:00h, conforme o 
quórum estabelecido no Artigo 20, Parágrafos Primeiro e Segundo, sendo 
o mínimo de 10% do número de Associados logados/votantes no 
supramencionado endereço eletrônico ao longo do período de realização, 
para eleição do Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva e os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
ACEA para o triênio 2023-2025. A votação ocorrerá no período das 
11:00h até às17:00h e será realizada através de acesso no Espaço do 
Associado – Área Restrita do site www.acea.org.br e, também, via 
aplicativo AppAcea para celulares/smartphones, cujas orientações 
detalhadas sobre como votar serão disponibilizadas no site da ACEA bem 
como enviadas via e-mail e mensagem de WhatsApp aos(às) 
Associados(as) até dia 30/11/2022, conforme prevê o Artigo 45 – Inciso 
VII do Estatuto. A ACEA disponibilizará recursos tecnológicos em sua 
sede à Rua Barão de Aracati, 2135 – Salas 106/110 – Bairro Joaquim 
Távora – Fortaleza/CE para os(as) Associados(as) que optem em votar 
nas suas dependências. A apuração ocorrerá no período das 17:01h às 
18:00h de 07/12/2022, quando será apresentado e lido o relatório 
fornecido pela empresa de tecnologia contratada para fornecer o sistema 
de votação. Após proclamado o resultado, será encerrada a Assembleia, 
sendo dada ampla divulgação no site da ACEA, via e-mail e mensagem 
de WhatsApp.    
  

Fortaleza, 17 de novembro de 2022 
 
 

João Vianey Girão de Araújo 
Presidente da Comissão Eleitoral - ACEA        
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