ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA APM

Juiz de Fora – MG, 30 de abril de 2019.
O Presidente de Honra da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Juiz de Fora
(APM/CMJF), no uso de suas atribuições, observando o prescrito nos artigos 7º, 14º, 17º, 27º e 28º
do Estatuto da Associação, vem convocar ordinariamente a Assembleia Geral, para a escolha dos
representantes dos Ensinos Fundamental e Médio que atuarão no Colegiado da APM/CMJF, durante
o período de 31 de maio de 2019 a 31 de maio de 2020.
A comissão eleitoral será presidida pelo Sr. Eduardo Zapico Mouro, CMG PTTC, sendo que o
processo eleitoral ocorrerá como se segue:
a)

b)

c)

d)

e)

os candidatos ao Colegiado deverão se inscrever diretamente na sala da APM/CMJF, entre
os dias 15 e 19 de maio de 2019;
encerradas as inscrições, a partir do dia 20 de maio de 2019, a lista de candidatos ao
Colegiado será disponibilizada nos diversos quadros de avisos do CMJF;
podem se inscrever para o Colegiado: os sócios contribuintes optantes responsáveis legais
pelo aluno e os sócios natos, militares e funcionários civis do CMJF (*);
a votação ocorrerá no dia da reunião de responsáveis e mestres, em 28 de maio de 2019.
Cada sócio eleitor que tiver dependente matriculado no CMJF votará em um candidato do
respectivo nível de Ensino, Fundamental ou Médio, no qual seu dependente está
matriculado. Se o sócio eleitor tiver dependentes em ambos os níveis de Ensino, terá direito
a votar tanto em um candidato do Ensino Fundamental, quanto em um candidato do Ensino
Médio; e
encerrada a votação, a partir do dia 29 de maio de 2019 será divulgado o resultado da
eleição.

Os 07 (sete) candidatos mais votados, em cada nível de ensino, Fundamental e Médio,
comporão o colegiado de 14 (quatorze) membros no total, sendo 05 (cinco) membros titulares e 02
(dois) membros suplentes para cada nível de Ensino.
Maiores informações estarão disponíveis no espaço destinado à associação, na aba
Associação de pais e Mestres, na página eletrônica do CMJF (http:www.cmjf.eb.mil.br/apm.php).
Atenciosamente,
_____________________________________________
MARCELO MURGA DA SILVA – Cel
Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Juiz de Fora
Presidente de Honra da APM/CMJF
(*) Estatuto da APM: Art. 7º:
§ 3º: São sócios natos:
a) os Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Cabos e Soldados estabilizados;
b) os integrantes do Corpo Docente;
c) os Servidores Civis.
§ 4º: São sócios contribuintes:
Os pais ou responsáveis pelos alunos que optaram por se associarem à APM e que contribuem com a
Associação por meio de pagamento de boleto bancário próprio.

