
 

 

 

Associação dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE 

 

Eleições Biênio 2022/2024 – Diretoria Executiva e Conselho Diretor 
 

A ASEAC realizará no próximo dia 30/06/2022 as eleições para o Biênio 2022/2024. 
 
Conforme foi divulgado, em cumprimento ao calendário eleitoral, as inscrições para o pleito foram 
realizadas do dia 28/04/2022 ao dia 04/05/2022. Disputarão os cargos da Diretoria Executiva a Chapa 
denominada “Rumo ao Futuro” e ao Conselho Diretor inscreveram-se "20" concorrentes nas diversas 
categorias. 
 
A Comissão Eleitoral, após análise, aprovou todos os candidatos inscritos. Definindo que às cédulas 
distribuídas aos associados levará o visto do Presidente da Comissão Eleitoral, sendo, no seu retorno, 
assinadas pelos demais membros. 
 

Como votar:  
 

1. Voto direto em Urna - dia 30/06/2022 das 10:00h às 18:00h, na Sede da 
ASEAC à Rua Sacadura Cabral 120, sala 308, Saúde, Rio de Janeiro - RJ. 

 

2. Voto por Correspondência – Encaminhar seu voto adotando os seguintes 
procedimentos: 

 Assinale seu voto na cédula oficial de votação, dobrando-a com cuidado 
para evitar qualquer marca. 

 Em seguida colocar a cédula dentro do envelope pequeno, depois 
colocá-lo no envelope pré-endereçado à ASEAC colando-o. Expedir via 
ECT ou entregá-lo na ASEAC nos envelopes oficiais de votação, 
devidamente lacrado, com antecedência suficiente, observando que o 
prazo limite para o recebimento dos votos por correspondência ou em 
mãos são até às 18 horas do dia 30/06/2022. 

  
Lembramos que a presença do associado, o contato com os colegas, o exercício do voto na urna e o 
clima eleitoral fortalecem a instituição. Participe!. Votar é um ato de consciência profissional. 

 
Atenciosamente. 

                A Comissão Eleitoral. 
 

Eng. Alexandre Valadão Lopes 

                         PRESIDENTE 
 

Adm. Therezinha M. V. Helde dos Santos                         Adm. Sandra Maria F. G. Estrada 
1ª SECRETÁRIA                                                             2º SECRETÁRIA 
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