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Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária nº 04/2022 
(Prazo com antecedência de quinze dias, conforme Artigo 20, § 2º do Estatuto Social). 

 
C  O  N  V  O  C  A  Ç  Ã  O 

 
            O Conselho Executivo da Associação Cearense de Magistrados - ACM, com fundamento no 

Artigo 20, §§ Primeiro e Segundo e Artigo 26, inciso III, ambos do Estatuto Social da Entidade, 

vem CONVOCAR os sócios efetivos, adidos e substitutos no gozo dos direitos sociais e quites 

com a tesouraria, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em 

primeira convocação, às 16h, e em segunda convocação às 16h30, do dia 19 de agosto de 2022 

(sexta-feira), de forma remota/virtual, pelos links a seguir: 
 

Link original Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTM4YzdlNjktMDNmNy00NDA2LTk1MGQtYTE4ZTQ4ZmI2NTFj%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22935f55c6-5123-4591-aa51-

d358580d5b70%22%2c%22Oid%22%3a%22495680e7-726a-4185-9e61-

53340699133b%22%7d 

 

Ou Link curto: 

https://bit.ly/3oI5yBc 

 

Em anexo, disponibilizamos o passo a passo de acesso para sua participação na AGE, 

sendo importante entrar com uma CONTA TEAMS a fim de facilitar a identificação de cada 

associado.  

 
           Será objeto de deliberação: 
 

A aceitação da proposta de preço ofertada pelo Município 
de Caucaia na Ação de Desapropriação nº 0203742-
43.2022.8.06.0064, referente ao imóvel da ACM localizado 
na Praia da Tabuba, no Município da Caucaia.  

 

                Em conformidade com o disposto no Artigo 22, do Estatuto Social: “A 

Assembleia Geral poderá reunir-se com a presença mínima de 10% (dez por cento) dos associados 

e, em segunda convocação, trinta minutos depois da primeira, com, pelo menos, 5% (cinco por 

cento)”. 

 
               As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos 

votos dos sócios efetivos, adidos e substitutos presentes na sala virtual, somente sendo aceitos 
os votos efetivados no aplicativo de votação a ser disponibilizado na sala virtual.  
 
    
         Fortaleza (CE), 1º de agosto de 2022. 
 
   

      Juiz Daniel Carvalho Carneiro 
                      Presidente  
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Anexo ao Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária nº 04/2022 

 
 

COMO CRIAR UMA CONTA TEAMS (UTILIZANDO SEU E-MAIL JÁ EXISTENTE) 
 
Acessar Teams.microsoft.com 

  
Clique na opção “Crie uma!”. 
Na tela abaixo, basta digitar seu endereço de e-mail, e clicar no botão Próximo. 

 
Crie uma senha para a sua conta Teams, informe seus dados e prossiga. 
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Para verificar se o seu e-mail é válido, será enviado um código aleatório para o seu e-mail 
informado, bastando apenas abrir a mensagem e informar o código recebido para prosseguir. 

 
Exemplo da mensagem enviada e a localização do código aleatório 

 
Como medida de segurança, poderá ser solicitada alguma ação de verificação simples 

    
Conta criada, basta apenas fornecer alguns detalhes sobre você 

 
E pronto, sua conta de e-mail agora está vinculada a uma conta Teams. Basta utilizar o aplicativo ou o 
navegador. 

 
 


