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Ano 1 - nº 9 - 14/08/2019

A Diretoria da AAPS faz um apelo aos associados para que
participem das eleições. É uma forma democrática e
transparente de indicar mais um representante da

categoria no Conselho Fiscal
 

Em decorrência do falecimento de nosso associado, José Luiz Trinca, integrante do
Conselho Fiscal da AAPS, - que merece nossa justa homenagem por sua colaboração -,
será realizada uma nova eleição para preenchimento da sua vaga. Conforme previsto
em Estatuto Social, foi constituída uma Comissão Eleitoral responsável pelo
acompanhamento de todo o processo, com todas as etapas do processo que podem
ser conhecidas no Calendário publicado  no site da AAPS.
 
Os membros eleitos do Conselho Fiscal terão o mandato vigente até abril de 2021,
quando terminará a gestão dos atuais Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal.

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/193?email=[email]&c=1565818887&contact_id=[id]


 
Inscrições a partir de 2 de setembro
 
As inscrições para se candidatar ao Conselho Fiscal serão realizadas de 02 a 06/09/2019,
das 9 às 17horas, na sede paulista ou na subsede em Santos, das 9 às 17h00.
 
É preciso apresentar documento pessoal e uma foto 3x4. O regulamento de
participação está disponível no site www.aaps.com.br.
 
As eleições
 
Desta vez, as eleições acontecerão no dia 23/09/19, exclusivamente por voto em urnas
disponíveis na sede paulista ou na subsede em Santos, das 9 às 17h00.
 
Os nomes dos candidatos homologados para a eleição serão divulgados no site da
AAPS.
 
A apuração, conforme calendário, ocorrerá no dia seguinte, 24 de setembro. Para
garantir total transparência às eleições, os candidatos podem indicar fiscais para
acompanhamento do processo eleitoral.
 

Clique aqui e acompanhe o calendário

Cédulas de votação
 
Abaixo, reproduzimos o modelo da cédula que será utilizada para a eleição do novo
integrante no Conselho Fiscal. Os eleitores deverão indicar apenas um candidato.
 

PARTICIPE! A AAPS É DE TODOS NÓS!    
 

 

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/193/clicks/[id]/239
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/193/clicks/[id]/240


Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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