
BOLETIM Nº 05 • 20/01/2020

O Conselho Estadual de Representantes reunido nos dias 26 de novembro e 17 de 
dezembro de 2019 alterou as datas da VII Conferência e XXVI Congresso Estadual 

Marielle Franco para os dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2020.

A Comissão Organizadora da VII Conferência e XXVI Congresso Estadual Marielle 
Franco, reunida no dia 18 de janeiro de 2020 deliberou e informa o que segue:

TROCA DE DELEGADOS
Serão aceitas trocas de delegados e suplentes até o dia 24/01/2020, desde que estes tenham participado 

dos Encontros  Regionais Preparatórios de 20/09/2019, devendo a executiva da subsede encaminhar carta 
desistência de próprio punho do delegado ou suplente e declaração de substituição, devidamente preenchida, conforme 
modelo anexo para o e-mail ednapereira@apeoesp.org.br.

SUBSTITUIÇÃO DE DELEGADOS
As substituições de delegados efetivos por suplentes poderão ser feitas até o dia 24/01/2020, devendo a executiva 

da subsede encaminhar carta desistência de próprio punho do delegado ou suplente e declaração de substituição, de-
vidamente preenchida, conforme modelo anexo para o e-mail ednapereira@apeoesp.org.br . Após esta data somente 
serão aceitas substituições no local do evento, nos horários e termos estabelecidos no regimento.

VOLTA À CONDIÇÃO DE DELEGADO
Os delegados que por ventura encaminharam cartas de desistência de participação por motivos pessoais, poderão 

voltar à condição de delegado mediante pedido, de próprio punho, para que se torne sem efeito sua solicitação de 
desistência até o dia 24/01/2020 através do e-mail ednapereira@apeoesp.org.br. 

DELEGADOS INADIMPLENTES
O delegado que ainda não efetuou seu acerto de pendência financeira, deverá regularizar sua situação, nos termos 

estabelecidos no boletim 01, ou seja efetuar o pagamento das 03 (três) últimas mensalidades em aberto e enviar o 
comprovante de pagamento para o e-mail ednapereira@apeoesp.org.br até o dia 24/01/2020.

Neste sentido, a Comissão Organizadora enviará, SOMENTE para as executivas das subsedes que possuem dele-
gados nesta situação, para que esta dê ciência ao delegado da pendência e do prazo para acerto.

O delegado que não efetuar sua regularização estará excluído do sistema como delegado e NÃO poderá participar 
da VII Conferência e XXVI Congresso Estadual Marielle Franco.

TEXTO COMPLEMENTAR
O texto complementar, ou adendo ao tema “Conjuntura” das teses do XXVI Congresso Estadual, deverá ser digita-

do e World, contar com 05 laudas ou 07 mil toques e entregue até às 18 horas do dia 24/01/2020, em pen drive, na 
Secretaria Geral da APEOESP, Sede Central.



DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 
– ACEITAÇÃO SOMENTE MEDIANTE:

1) PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS;
2) CARTA DE DESISTÊNCIA DO(A) DELEGADO(A)

Declaro, para os devidos fins, que o(a) Suplente ______________________________

______________________________________________________________________ 

RG. ___________________________ está apto(a) a substituir o(a) DELEGADO(A) _____

______________________________________________________________________ 

RG. ____________________________ na VII Conferência Estadual de Educação e no  

XXVI Congresso Estadual da APEOESP Marielle Franco, a realizar-se em Serra Negra, no 

período de 07 a 09 de fevereiro de 2020.

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Coordenador(a)

Assinatura do(a) Coordenador(a) ou responsável pela corrente__________________________

Nome por extenso do(a) mesmo(a) ___________________________________________

_________________________________________ RG. ____________________________

_________________________ de ___________ de _________.

Subsede da APEOESP:


