
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MACACO LOUCO FO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO
PAULO CAMPUS MATÃO – A.A.A.I.F.M

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

A atual Diretoria Executiva da A.A.A.I.F.M, no uso de suas atribuições legais, deixa público e convoca os
membros efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria Executiva
da A.A.A.I.F.M, para período de 02 dias, disposto no presente Edital.

Art. 18 – São condições para o exercício de qualquer função na A.A.A.I.F.M.: I – Ser estudante matriculado 
como aluno regular do Instituto Federal campus Matão; II – Ser associado (Sócio Jogadora(a) e Sócio 
Fundador) à A.A.A.I.F.M.

Art. 20 – São cargos eletivos, constituindo a Diretoria Executiva da A.A.A.I.F.M.: 

a) Diretor Presidente; 

b) Diretor Vice-Presidente; 

c) Diretor de Gestão e Planejamento;

d) Secretário Geral;

e) Diretor Financeiro; e 

f) Tesoureiro

Art. 21 – Estão aptos a votar e a serem votados nas eleições da A.A.A.I.F.M. todos os membros da 
Assembléia Geral que estejam em dia com suas mensalidades e que façam parte do quadro social da 
Associação há no mínimo 6 (seis) meses. 

§ 1º A eleição de novo mandato só ocorrerá se, e somente se conter sócios pagantes a no mínimo 6 (seis) 
meses. 

§ 2° Caso não haja sócios, mantém a mesma chapa até que, no quadro de sócios, tenha associados pagantes a 
no mínimo 6 (seis) meses para que assim ocorra a nova eleição. 

Art. 22 – A posse dos candidatos eleitos se dará sempre no primeiro dia letivo do período que sucede a 
eleição.

Parágrafo Único. Em termos de prazo, o mandato dos cargos será de 1 anos.

Art.  34.  A Diretoria  Executiva será eleita  por maioria  simples,  pelo  voto direto e  secreto de  seus  sócios
efetivos, observado o presente Estatuto e procedimento eleitoral específico (eleição).[...]



Parágrafo único:   Aos membros da Diretoria Executiva da A.A.A.I.F.M é vedada qualquer forma de 
remuneração ou gratificação pelos serviços prestados a entidade.

Serão  aceitas  somente  inscrições  de  chapas  completas,  conforme  Regulamento  da  A.A.A.I.F.M,
disponíveis para consulta junto à membros da atual Direção.

As  inscrições  das  chapas  serão  feitas  junto  à  atual  direção,  a  partir  do  lançamento  deste  edital,
impreterivelmente,  até  às  17h  horas  do  dia  05  de  dezembro  de  2018,  mediante  preenchimento  de
requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito.

Matão, em 04/12/2018
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