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EDITAL ACMP Nº 01/2022  

 

 
        CONVOCAÇÃO DA AGO DA ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DOS EMÉRITOS 

DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - BIÊNIO 2021/2023 E OUTORGA DO 
TÍTULO DE ASSOCIADO HONORÁRIO AOS ATUAIS MEMBROS DO MENCIONADO CONSELHO 

 
 

      A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONVOCA aos 
associados titulares aposentados, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
que será realizada no dia 08 de julho de 2022, das 9h às 14h, tendo como objetivo a 
eleição por voto em cédula eleitoral, a ser fornecida pela  Junta Eleitoral que estará 
fisicamente reunida na sede da entidade classista, situada na rua Dr. Gilberto Studart, 1700 
– Cocó, nesta capital, no dia e horário acima informado, dos membros do Conselho de 
Eméritos da entidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e em número de 20 (vinte) conselheiros, 
sendo 10 (dez) titulares e 10 (dez) suplentes, dentre os membros aposentados e em gozo 
dos seus direitos sociais, obedecido o que dispõe o art. 54, $ 2º, do Estatuto da ACMP.   

     A presente convocação destina-se, também, a destituição dos membros que integram 
o atual Conselho dos Eméritos, concedendo-lhes o título de Associados Honorários, nos 
termos do art. 21, II, letras “b”, “c” e “e”, do Estatuto da ACMP. 

   O regulamento da Eleição será divulgado no site www.acmp-ce.org.br e nas redes 
sociais desta entidade de classe, bem como será enviado via WhatsApp aos associados 
aposentados. A listagem com os nomes dos associados aposentados habilitados para o 
presente processo eleitoral, será divulgada na página eletrônica da ACMP, no mesmo dia da 
publicação do presente EDITAL. 

     Os eleitores poderão votar em até 5 (cinco) candidatos, observada a conduta ilibada 
e a prestação de serviços relevantes à Instituição. 

    Encerrado a votação, a Comissão Eleitoral acompanhará a apuração dos votos e o 
Presidente da Comissão Eleitoral proclamará, imediatamente, a formação do Conselho dos 
Eméritos, cujos membros tomarão posse em dia e horário determinado pela Comissão 
Eleitoral. 

    O resultado da eleição será publicado no site e nas redes sociais da ACMP. 
    Vale justificar que a presente Eleição deixou de ser realizada na data prevista no 

Estatuto desta Associação, tendo em vista o momento vivenciado da Pandemia do COVID 
19.   

    Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Junta Eleitoral.  
 
    Fortaleza (CE), 06 de junho de 2022. 
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