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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DA AACI 
 
 
       

 
 A Presidente da Associação dos Auditores de Controle Interno do Estado do 
Ceará - AACI, Isabelle Pinto Camarão Menezes, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especialmente previstas no artigo 13, caput, e em atendimento ao 
Regimento Interno, art. 2°, inciso VII, CONVOCA ELEIÇÕES para o dia 18 de 
março de 2022, entre 08h00 e 17h00, na sede da CGE, para escolha dos 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da AACI para o período de 
abr/2022 a mar/2024, a serem coordenadas e fiscalizadas pela COMISSÃO 
ELEITORAL, constituída pelas Auditoras de Controle Interno: Elayne Cristina 
Chaves Cavalcante (presidente), Valeria Ferreira Lima Leitão, Maria Nazaré 
Gonçalves Pinho, tendo como suplente a Auditora de Controle Interno Maria 
Ivanilza Fernandes de Castro.  
 

 E para que todos os associados tomem conhecimento, é publicado o presente 
Edital, na forma estatutária e regimental, o qual deverá ser divulgado por e-mail a 
todos os associados, no mural da CGE, no site da AACI e nas redes sociais da 
AACI, ficando todos cientificados de que o prazo para registro de chapas encerrar-
se-á no dia 18 de fevereiro de 2022, às 17h00, e deverá atender às normas 
estatutárias e regimentais. O prazo para impugnação de candidaturas encerrar-se-
á no dia 25 de fevereiro de 2022, às 17h00. 

 

 I – DO DIREITO DE SER VOTADO  

 
Art.1º Poderão concorrer aos Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
todos os associados da AACI.  

§ 1º - A Diretoria é composta dos seguintes cargos:  

a) Presidente;  

b) Vice-Presidente  

c) Diretor Administrativo-Financeiro;  

d) Suplente do Administrativo-Financeiro; 

e) Diretor de Desenvolvimento Institucional; e  

f) Suplente do Diretor de Desenvolvimento Institucional.  

§ 2º - O Conselho Fiscal é composto por 3 membros e 3 suplentes. 

§ 3º - Não poderá concorrer aos referidos cargos, o associado que:  
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I - Não tiver cumprido com os seus deveres estatutários;  
II - Não teve aprovadas suas contas de mandatos em cargos da Diretoria 
Executiva da AACI ;  
III - Houver, comprovadamente, lesado o patrimônio de qualquer entidade 
classista;  
IV - Tiver má conduta comprovada mediante processo disciplinar administrativo 
e/ou penal transitados em julgado. 

 

II – DO DIREITO DE VOTAR  
 
Art. 2º Terá o direito de votar no Processo Eleitoral, para escolha da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, os associados em pleno gozo de seus direitos 
estatutários.  
 
III – DO REGISTRO DAS CHAPAS  

Art. 3º Será efetuado o registro das chapas concorrentes à Diretoria e dos 
candidatos ao Conselho Fiscal até às 17 horas do dia 18 de fevereiro de 2022. 

Parágrafo único: No requerimento de registro de chapa para a Diretoria, deverá constar: o 
nome da CHAPA, os nomes completos dos candidatos, os números das matrículas 
funcionais, o cargo de cada candidato e as suas respectivas assinaturas. Já o requerimento 
individual de registro de candidatura de membro do Conselho Fiscal, deve conter: o nome 
completo do candidato, o número de matrícula funcional e a sua respectiva assinatura. 

IV – DA HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS  

Art. 4º A homologação das candidaturas será feita pela Comissão Eleitoral, que 
procederá a uma verificação do preenchimento dos requisitos exigidos aos 
candidatos por este Edital, bem como pelo Estatuto Social e pelo Regimento 
Interno da AACI.  

Parágrafo único: A Comissão Eleitoral terá até o dia 21 de fevereiro de 2022 
para homologar as candidaturas, sendo, no mesmo dia, publicada a lista das 
chapas concorrentes à diretoria e dos concorrentes ao Conselho Fiscal. 

V – DAS IMPUGNAÇÕES  

Art. 5º Os pedidos de impugnações a candidaturas homologadas deverão ser 
efetuados até às 17 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, por meio de 
requerimento dirigido à Comissão Eleitoral.  

Art.6º Ocorrendo pedidos de impugnações, estes serão analisados e decididos 
pela Comissão Eleitoral, com decisão publicada, por e-mail, aos associados e no 
mural da CGE, até as 17 horas do dia 04 de março de 2022.  

Parágrafo Único: Da decisão da Comissão Eleitoral, sobre impugnação de 
candidaturas, não caberá qualquer recurso.  
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VI – DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 7º A eleição será realizada no dia 18 de março de 2020, na sede da CGE e 
demais locais determinados pela Comissão Eleitoral, de 8 às 17 horas.  

§ 1º – Proceder-se-á de imediato, a apuração dos votos, em sala devidamente 
identificada pela Comissão Eleitoral, no dia das Eleições, bem como a publicação 
dos resultados.  

Art. 8º A votação será feita por sufrágio direto e escrutínio secreto e pessoal. 

Art. 9º O voto para a Diretoria será na chapa, elegendo-se a que obtiver o maior 
número de votos, já para a composição do Conselho Fiscal será assinalado pelo 
eleitor, na cédula de votação, o nome de três componentes. Os três candidatos 
mais votados serão os membros efetivos do Conselho Fiscal e os três seguintes 
serão os suplentes. 

VII – DA POSSE  

Art. 10º Os membros eleitos para a Diretoria e Conselho Fiscal tomarão posse dos 
respectivos cargos no dia 01 de abril de 2022, às 17 horas na sede da CGE.  

VIII – DO MANDATO  

Art. 11º O mandato da Diretoria terá duração até 31 de março de 2024, conforme 
norma estatutária.  

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 13º Qualquer dúvida ou esclarecimento acerca da eleição, bem como os 
recursos deverão ser protocolados junto à Comissão Eleitoral.  

Art. 14º Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  

Art. 15º É assegurado, a todos os candidatos, a livre manifestação e acesso aos 
setores da CGE para divulgação de suas propostas eleitorais, obedecendo às 
normas internas da Secretaria.  

Fortaleza/CE, 14 de janeiro de 2022 

 

 
 
 

Isabelle Pinto Camarão Menezes 
Presidente da AACI 
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