
A importância da participação
A participação e o envolvimento

de cada associado no processo elei-
toral é fundamental para garantir a as-
sociação forte que os aposentados e pen-
sionistas da Caixa merecem. É de fun-
damental importância que o maior nú-
mero de aposentados e pensionistas vo-
tem, seja comparecendo até a sede no
dia da eleição ou por correio, pois é as-
sim que cada associado define os cami-

nhos que quer para a sua associação.
Participando de todos os momen-

tos de sua associação, você está aju-
dando a construir a história da entida-
de. Faça desse momento de eleição,
um motivo a mais para ir até a sede da
AGEA, reencontrar colegas e aprovei-
tar a oportunidade de integração.
Exerça o seu direito de escolha.

Participe da eleição!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

Os Presidentes da AGEA – Associação Gaúcha de Economiários

Aposentados e de seu Conselho Deliberativo, no uso das atribuições

legais convocam, de conformidade com os artigos 15, 16 e 24 do Estatuto

Social, os associados efetivos e beneméritos, admitidos no quadro social

há mais de 6 (seis) meses e quites com as obrigações sociais, para a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será instalada, às 9 horas
em primeira chamada, com a presença regulamentar dos associados e, às

9h30min, com qualquer número  de associados presentes em sua sede

social, em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 943 – 12º andar, no dia 26
de abril de 2007, para abertura do processo eleitoral que elegerá os
integrantes dos poderes sociais da AGEA para o biênio 2007/2009,
inscritos em chapas até 28 de março de 2007, conforme Art. 7º do

Regimento Interno da Eleição, cuja votação ocorrerá via correio ou

diretamente na sede social da AGEA, no dia 26 de abril de 2007 das 10
horas às 17 horas, Em continuidade, no mesmo horário e local de sua

instalação, a Assembléia Geral Ordinária, ora convocada, obedecerá a

seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Analisar e aprovar o último Balanço Geral referente ao ano de

2006 e balancetes subseqüentes;

2. Apreciar o Relatório Anual da Diretoria;

3. Aprovação de Sócios Honorários;

4. Escrutinar os votos;

5. Dar posse aos eleitos;

6. Assuntos Gerais.

Integra o presente Edital, para todos os fins, o Regulamento Interno das

Eleições, estando à disposição dos interessados na secretaria da AGEA.

Porto Alegre, março de 2007.

Antonio Carlos Mariani Mansur                       Alcio Cancello Faria

   Presidente da AGEA                               Pres. do Conselho Deliberativo

Documentos para votação
São documentos válidos para identifi-
cação do eleitor:
n Carteira de Identidade
n Carteira Social da AGEA.

A proclamação do resultado
O resultado final será anunciado pelo
Presidente da Assembléia, momento
em que dará posse aos eleitos. Isso se
dá  no mesmo dia da eleição, logo após
a abertura da urna e a  contagem dos
votos.

Confira os números
das últimas eleições

A última eleição para a esco-
lha da atual diretoria da AGEA se
destacou pela participação dos as-
sociados, que exerceram o seu di-
reito e fizeram a diferença. Mes-
mo com uma única chapa inscrita,
a eleição contou com a participa-
ção de 924 votantes, sendo que
742 votos foram enviados pelo
Correio e 182 foram depositados
na urna no dia eleição na AGEA.
Desse total, 14 votos foram nulos,
24 brancos e  886 votos foram vá-
lidos e garantiram a vitória da úni-
ca chapa, que participou do pro-
cesso.

Esperamos conseguir na elei-
ção do dia 26 de abril,  índices de
participação semelhantes ou supe-
riores aos da anterior, mostrando
que os aposentados da Caixa sabem
a força da participação.

Estatuto da AGEA
A AGEA está disponibilizando para
todos os seus associados um livreto
contendo o Estatuto Social da entida-
de, o Regimento Interno, o Regulamen-
to das Eleições e diversas outras in-
formações importantes. Os associados
que quiserem retirá-lo na sede da
AGEA podem fazer isso, para os de-
mais será enviado pelo Correio.


