
 
            

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL – 15/03/2023 
VOTAÇÃO – Aprovação para estabelecimento de convênio e contratação do 

Escritório  ERVEDOSA & ERVEDOSA ADVOCACIA visando o ajuizamento/participação 
em Ações Civis Públicas e Ações Coletivas  

 
VOCÊ PODERÁ VOTAR ATRAVÉS DO SITE ACEA OU ATRAVÉS DO APP ACEA (CELULAR) ! 

 

 
Abertura: 10:00h 

 
Aplicativo   

 
LINK DA ASSEMBLEIA : Será divulgado até 14/03/2023 

 
DÚVIDAS sobre a matéria a ser deliberada: ATÉ 18H de 14/03/2023 

 
1) Enviar e-mail para acea@acea.org.br – “Dúvidas Assembleia – 15-03-2023” ou, 

2) Mensagem via WhatsApp para ATENDIMENTO ACEA – (85) 98109-1863. 
 

Votação: das 10:30h às 17:00h 
 

Apuração, Divulgação Resultado e Encerramento: das 17:01h às 18:00h 
 

 
SUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE!  

 

 
SITE ACEA – COMO VOTAR (NAVEGADOR DO COMPUTADOR/CELULAR) 

 

  
1) Primeiramente,  assista e participe da Assembleia, cuja abertura será às 10:00h 

através de acesso no Canal da ACEA via aplicativo   clicando no link que 
será disponibilizado até 14/03/2023. 

 
1.1) A Assembleia ficará gravada e disponível na área restrita Espaço do Associado no site. 

 
2) Após, acesse o site da ACEA www.acea.org.br no navegador de sua preferência (Firefox, 

Chrome, Edge, etc.) e clique no banner “ESPAÇO DO ASSOCIADO”  
 

 
 

a. Digite o seu CPF (apenas os números, sem pontos ou hifen) 
b. Digite sua senha pré-cadastrada  no Espaço do Associado – Área Restrita 
c. Clique em “Não sou um  robô” 
d. Clique em ENTRAR. 

mailto:acea@acea.org.br
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.acea.org.br%2F&data=05%7C01%7C%7C60b8e3a9367b4b3cc99c08da86d1fd58%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637970534050697059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lS95w7FC8%2FrIL3IsBndQfZyuZ8m8g5Klef73U%2Fhfoz4%3D&reserved=0


 

 
 

3) A Votação poderá ser feita a partir das 10:30h e até as 17:00h clicando sobre o banner 
“VOTE AQUI - Assembleia Geral Extraordinária ACEA – 15/03/2023”! 

 
4) Será apresentada tela onde você poderá votar: 

a. APROVO o convênio e contratação conforme proposto no Edital/Ordem do Dia; 
(marcar sua opção) 

b. NÃO APROVO o convênio e contratação conforme proposto no Edital/Ordem 
do Dia (marcar sua opção) 

5) Clique em “CONFIRMAR VOTO” no rodapé da tela de votação!  
6) Será apresentada tela com mensagem que o “Seu voto foi computado com sucesso!”, 

inclusive com a chave de segurança. Idem, você receberá a mensagem de confirmação 
via e-mail cadastrado na ACEA. 

7) A apuração e divulgação do resultado da Assembleia ocorrerão quando da retomada 

da sessão no canal da ACEA no a partir das 17:01h com encerramento às 
18:00h de 15/03/2023 no Espaço do Associado. Também haverá divulgação no site da 
ACEA e comunicação via e-mail e WhatsApp. 

 

 
APP ACEA - COMO VOTAR                         

 

 

1. Na tela inicial, informe a Senha definida e clique em “ENTRAR” para acessar ao 
AppAcea!  

 
2. Após clicar no ícone Votação, nesse momento, você 
será direcionado automaticamente ao site da ACEA – 
Espaço do Associado → Área Restrita – Entrar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
3. Digite seu CPF (apenas os números, sem pontos ou hifen) 
4. Digite sua senha pré-cadastrada no Espaço do Associado – Área Restrita 
5. Clique em “Não sou um robô” 
6. Clique em ENTRAR. 
7. Acessar o ícone “Vídeo Votação” para assistir a assembleia (abertura, divulgação de 

resultado, encerramento) 
8. A Votação poderá ser feita a partir das 10:30h e até as 17:00h 
9. Clique sobre o banner “VOTE AQUI - Assembleia Geral Extraordinária - ACEA – 

15/03/2023”! 
10. Será apresentada tela onde  você poderá votar: 

a. APROVO o convênio e contratação conforme proposto no Edital/Ordem do Dia; 
(marcar sua opção) 

b. NÃO APROVO o convênio e contratação conforme proposto no Edital/Ordem 
do Dia (marcar sua opção) 

11. Clique em “CONFIRMAR VOTO”!  
12. Será apresentada tela com mensagem que o “Seu voto foi computado com sucesso”, 

inclusive com a chave de segurança. Idem, você receberá a mensagem de confirmação 
via e-mail cadastrado na ACEA. 

 
13. A apuração e divulgação do resultado da Assembleia ocorrerão quando da retomada 

da sessão no canal da ACEA no a partir das 17:01h com encerramento às 
18:00h de 15/03/2023 no Espaço do Associado. Também haverá divulgação no site da 
ACEA e comunicação via e-mail e WhatsApp. 

 
Agradecemos desde já sua colaboração e nos colocamos à disposição para esclarecimentos de 
dúvidas através do celular ACEA ATENDIMENTO -  (85) 98109-1863.   
  
Atenciosamente 
 
DIRETORIA - ACEA 


