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OF/CIR/SEMED/0011/2016                           Cascavel, 11 de Fevereiro de 2016 

 

Prezados (as) Senhores (as) 

Diretores de Escolas e CMEI’s 

 

 

Assunto: Eleição da APPS 

 

Considerando a necessidade de regularização do processo 

de eleição e reconstituição de membros da Associação de Pais Professores e 

Servidores – APPS, junto ao Cartório, Contador e Receita Federal, informamos os 

procedimentos para o ano de 2016: 

Processo de Eleição da Nova APPS 

 As eleições devem seguir as normas estipuladas no Estatuto da APPS, 

quanto ao voto direto ou por aclamação: 

Eleição Voto Direto – deverá ser realizada uma assembleia para a 

divulgação/inscrição/apresentação e um dia específico para a votação; 

Eleição Aclamação – deverá ser realizada em duas assembleias: uma 

para divulgação/inscrição/apresentação, e outra para a aclamação com 

votação; 

 Informar a Comunidade Escolar através de edital e bilhete a chamada para 

as eleições de acordo com o estatuto vigente, observar prazos e tipos de 

assembleia Ordinária ou Extraordinária; 

 Compor a comissão eleitoral segundo o estatuto e registrar em ata própria; 

 Informar a comunidade escolar através de edital e bilhete da composição 

das chapas inscritas para o processo eleitoral; 

 Preferencialmente, oportunizar para compor a diretoria os pais de alunos 

que estão estudando nas séries iniciais; 

  Em casos da eleita para o cargo de presidente e tesoureiro ser  mulher 

e a mesma for casada, será necessário os documentos pessoais 

alterados para o nome de casada, se for o caso; 

 

                       Documentos para Registrar em Cartório 
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 Requerimento endereçado ao cartório (com firma reconhecida pelo 

presidente eleito); 

 Edital de convocação (com assinatura do presidente em exercício); 

 Duas vias da ata, assinada pelo presidente (com reconhecimento de firma 

pelo presidente eleito e pelo que concluiu o mandato) e demais membros 

assinar sem reconhecer firma, deixar um espaço de linhas sobrando abaixo 

da ata para carimbos do registro em cartório; 

 Livro com a lista de presença; 

 Para averbação (registro) da ata de eleição o texto deverá conter: 

especificação da qualificação de todos os membros da diretoria e do 

conselho fiscal: nome completo sem abreviatura, nacionalidade, estado 

civil, CPF, RG e profissão. Endereço completo da sede da APPS e da 

residência  dos membros da diretoria (rua, número, bairro, CEP, cidade e 

estado). A Unidade Gestora de Transferência especificar apenas nome 

completo, RG e CPF; 

 A ata antes de ser registrada deverá ser conferida no Setor de Gestão: 

CMEIS – Guiomar e Escolas – Ana Letícia. Para a conferência trazer 

cópia dos documentos: RG, CPF e comprovante de endereço dos 

membros da diretoria e conselho fiscal;  

  O registro em cartório deverá ser enviado para correção aos cuidados de 

Tatiane Fantin (45- 3037-3431); 

 Valor do registro em Cartório R$ 77,50; 

 As antecipações ou atrasos de eleição deverão ser registrados em ata a 

justificativa, e os prazos corretos de vigência dia/ano de início e o dia/ano 

de finalização, no entanto a antecipação não poderá ser acima de 25 dias. 

                           Reconstituição de Membros da Diretoria 

 Na vacância da função de presidente ou tesoureiro, e os vices 

assumirem a função para o restante do mandato, deverá ser realizado 

novo registro em cartório, com os mesmos procedimentos de registro de 

uma eleição. 

 Caso ocorra saída de até 45% dos membros da diretoria, estes poderão 

ser indicados pela Diretoria atual, Conselho Fiscal e Unidade Gestora de 

Transferência e registrado em ata, sem necessidade de registro em 

cartório. Quanto a UGT, esta deverá ser mantida até que haja alteração no 

estatuto; 
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                           Documentos Departamento Financeiro 

 Cópia da ata registrada  autenticada; 

 Cópia autenticada do RG e CPF do presidente; 

 Cópia do CPF, RG e Comprovante de Residência de todos os Membros da 

Diretoria e UGT (sem autenticação); 

Obs: Os documentos acima deverão ser entregues aos cuidados da Sra. 

Denise. Ramal 4001-2845. 

                             Documentos para o Setor de Gestão Escolar 

 Cópias da ata de eleição registrada (sem autenticação); 

  Cópias do Cadastro da diretoria (modelo do Departamento Financeiro). 

                                          Alvará 

 O carnê de Alvará da APPS deverá ser pago com recursos próprios, e após 

ser arquivado. 

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos à 

disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH 

Secretário Municipal de Educação 

 


