EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE APRENDIZAGEM
METÓDICA E PRÁTICA “MÁRIO DOS SANTOS” – CAMP – no uso de atribuições que lhes são
conferidas pelos Artigos 22, inciso I, 24 e 29, incisos III e VI do Estatuto Social, resolve
CONVOCAR todos os associados para comparecerem no dia 15 de janeiro de 2019, sito à Rua
José Vicente, 440 – Sítio Cafezal – Cubatão – Estado de São Paulo, às 18h30 minutos, em
primeira chamada com

maioria absoluta e às 19:00 horas em segunda chamada, com

qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) - Instalação da Assembléia Geral Ordinária, pelo Presidente do Conselho de
Administração;
b) - Eleição da Mesa Diretora dos Trabalhos, composta de 3 (três) membros associados
nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social;
c) -

Apresentação

do

relatório

das

realizações

e

balanço

geral

da

situação

socioeconômico da organização pelo Presidente da Diretoria Executiva, durante o
período de 2016/2019;
d) - Eleição dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal, para o triênio 2019/2022;

A Eleição acima mencionada será realizada seguindo os seguintes critérios:

1. Para votar e ser votado o associado terá que ter mais de 1 (um) ano de filiação e estar
quites com as suas mensalidades, conforme Resolução do Conselho de Administração,
ratificada pela Assembleia Geral de abril de 2012;
2. Havendo mais de uma CHAPA concorrente, o voto será secreto;
3. as inscrições estarão abertas na secretaria do CAMP, a partir da publicação deste
Edital, nos seguintes horários: De segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 15h00 horas, encerrando-se impreterivelmente no dia 14 de janeiro de
2019, às 15h00 horas.
Cubatão, 07 de janeiro de 2019.

Antonio Jorge dos Santos
Presidente do Conselho de Administração

