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A Associação de Pais e Mestres do Colégio Michel - APAM MICHEL , nos termos  de seu Estatuto e 

Legislação pertinente convida a todos os seus associados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, 

a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019 (5ª feira) às 19:00 em primeira convocação e, em segunda 

convocação, caso necessário e, nos casos estatutários, às 20h no Auditório do Colégio Madre Teresa 

Michel a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do relatório de 

Atividades desenvolvidas em 2019; 2)Prestação Geral de Contas da atual Diretoria e, 3) Eleição dos 

Membros da Nova Diretoria e Conselho Fiscal para a Gestão 2020. A eleição dos membros e do Conselho 

fiscal será realizada na forma estabelecida neste Edital e no Estatuto Social vigente e o processo eleitoral 

será coordenado por pessoa indicada da atual diretoria. O registro da chapa pode ser feito por qualquer 

associado que está em dia com a taxa da associação em pleno gozo de seus direitos, e deverá ser feito 

por meio de oficio assinado pelo candidato(a) a presidência, endereçado a atual Diretoria e entregue na 

secretaria do Colégio Michel (horário de expediente da secretaria de 2ª a 6ª FEIRA, DAS 7H30MIN ÀS 

11H50MIN. E das 13h30min às 17h20min, até 5 dias antes da Assembleia Geral (21/11/19). Neste 

documento deve conter o nome completo dos candidatos à presidência e vice-presidência, bem como de 

todos os inscritos para os demais cargos da Diretoria e conselho Fiscal listados a seguir:1º secretário: 2º 

secretário; 1º tesoureiro; 2º tesoureiro; diretor do departamento de apoio Pedagógico; diretor do 

departamento cívico cultural; diretor do Departamento  social e religioso; diretor do Departamento 

esportivo; e, 6 (seis) membros do Conselho Fiscal, sendo 3 (três) efetivos e 3 (três) suplentes. A eleição 

será feita por voto universal direto e secreto, podendo exercer essa prerrogativa, o associado no gozo de 

seus direitos estatutários. Não será permitido voto por procuração. No caso de chapa única, a Diretoria 

e o Conselho Fiscal serão eleitos por aclamação. Finalizada a eleição o Presidente da Assembleia realizará 

a apuração, divulgando o resultado e os eleitos serão empossados. 

 

                         Criciúma, SC 08 de novembro de 2019 

 

Diretoria APAM Michel 
 
 
 
 
 

                                                            

                                                           

 


