
 

EDITAL DE ELEIÇÕES ANCEP BIÊNIO 2021-2023 

Em observância ao disposto nos artigos 19 e 20 – itens I, II e V do Estatuto da Associação 

Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência – ANCEP, o presidente do Conselho 

Deliberativo da ANCEP, informa que o processo eleitoral da Associação para o período de 2021 a 

2023, terá os seguintes procedimentos e cronograma: 

a) Período de 01/09 a 15/09/2021 - Inscrição de chapa pelos associados da ANCEP em dia 

com suas obrigações para concorrer às eleições dos membros efetivos e suplentes do Conselho 

Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente) – Biênio 

2021/2023. Somente poderão se candidatar associados da ANCEP, excetuando àqueles 

referentes aos itens IV, V e VI do Art.7º do Estatuto, e que estejam em dia com as contribuições 

associativas. 

b) Período de 16/09 a 20/09/2021 – Divulgação das chapas que foram registradas e 

cumpriram com as exigências estatutárias. 

c) Dia 27/09/2021 – das 09:00 as 16:00 horas- Realização do pleito, por meio de votação 

eletrônica. Somente poderão votar associados e que estejam em dia com as contribuições 

associativas. 

d) Dia 27/09/2021 - das 16:30 as 17:30 horas- Realização de Assembleia Geral Ordinária, 

dos associados em dia com suas obrigações, em primeira convocação e com a presença de no 

mínimo 51% (cinquenta e um por cento) do quadro social e, em segunda convocação, 30 

(trinta) minutos após com qualquer número de presentes, por meio de plataforma online ZOOM, 

para DELIBERAR sobre o resultado da Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do 

Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente) 

– Biênio 2021/2023. 

Rio de Janeiro (RJ), 26 de agosto de 2021. 

 
 

Dionísio Jorge da Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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