
 

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL JUNDIAÍ (A “ACEJ”) 
CNPJ (MF) SOB Nº 44.644.854/0001-86 

                            

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                                               

 

ORDEM DO DIA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  

  

O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, Sr. Elton Vilela de Moura 

Monteiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social da ACEJ, convoca  

todos os associados com mais de 1 (um) ano de associação e em dia com os cofres da entidade, 

a votar na Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o biênio 2020-2021, a 

realizar-se no dia 10 de Setembro de 2019 (terça-feira) das 8h às 18h, em sua Sede Social situada 

na Rua Rangel Pestana, nº 533, Centro, CEP 13.201-903, nesta cidade de Jundiaí. 

  

Para participar das Eleições cada chapa concorrente deverá contar com 6 (seis) candidatos  

 

(as) à Diretoria Executiva, sendo 1 (um) Presidente; 1 (um) Vice-Presidente; 2 (dois) Diretores 

Secretários; e 2 (dois) Diretores Tesoureiros, todos com mais de 2 (dois) anos de associação 

ininterrupta; e com 10 (dez) candidatos(as) à renovação das vagas do Conselho Deliberativo, 

sendo 7 (sete) titulares e 3 (três) suplentes, todos com mais de 1 (um) ano de associação, 

também de forma ininterrupta.  

 

O prazo para apresentação do requerimento de inscrição das chapas terá início em 1º de Julho 

de 2019 e término em 26 de Julho de 2019 e deverá ser entregue no Setor Financeiro da sede 

da ACEJ, no horário entre 9h e 17h. 

 

As formalidades e regras para a Eleição, os critérios de elegibilidade, os documentos e 

informações necessárias constam do Regulamento Eleitoral que se encontra afixado na Sede da 

Associação e publicado em seu site www.acejundiai.com.br. 

 

Esclarecimentos quanto a eventuais dúvidas e mais informações deverão ser solicitados à 

Comissão Eleitoral, que será composta em até 5 (cinco) dias após a publicação deste Edital, pelo 

e-mail comissaoeleitoral2019@acejundiai.com.br. 

 

Jundiaí, 7 de maio de 2019. 

 

Elton Vilela de Moura Monteiro 

Presidente da Associação Comercial Empresarial de Jundiaí 
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