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"Que os jovens não só sejam amados, 
mas que eles próprios saibam que são 
amados.., que sendo amados nas 
coisas que lhes agradam, aprendam a 
ver o amor nas coisas que 
naturalmente pouco lhes agradam... " 
(Dom Bosco) 

Capitulo I - Denominação, Sede, 
Foro, Duração e Finalidades 

Art. 10- A Associação de Pais e Mestres 
do Colégio Salesiano São Gonçalo, 
doravante designada pela sigla 
APM/CSSG, é uma associação civil de 
caráter privado e sem fins lucrativos, 
com sede e foro em Cuiabá, estado de 
Mato Grosso. 

Art. 20  - A duração da APM/CSSG é por 
tempo indeterminado e rege-se por este 
estatuto e pelas disposições da 
legislação vigente. 

Art. 30  - A APM/CSSG foi constituída de 
fato em 17/08/1987 e de direito em 
28/04/2011. 

Art. 40  - A APM/CSSG tem por finalidade 
criar sinergia entre pais ou 
responsáveis, educadores, direção e 
demais envolvidos na educação, 
visando o entrosamento da ação 
educativa da família e da escola e o 
aprimoramento das finalidades do 
Colégio Salesiano São Gonçalo, em 
benefício dos alunos e da comunidade. 

Art. 50  - Para atingir suas finalidades a 
APM/CSSG 	promove 	iniciativas 
relacionadas com seu objetivo, na forma 
prevista por este estatuto: 

a)Intensificar as relações entre pais ou 
responsáveis, educadores e direção da 
escola, para melhor compreensão e 

solução dos problemas inerentes à 
comunidade escolar; 
b)Ser elemento de ligação entre escola 
e comunidade, para realização dos 
interesses comuns; 
c)Estudar e sugerir medidas destinadas 
ao crescimento integral do aluno, 
destacando-se  ia dimensão cultural, 
social, cívica e religiosa e colaborar com 
a direção da escola nas atividades 
extracurricular; 
d)Aplicar as disponibilidades do 
patrimônio na realização dos objetivos 
da APM/CSSG 

Capitulo II - Dos Associados 

Art. 60  - Podem ser Associados da 
APM/CSSG os pais ou responsáveis 
pelos 	alunos 	regularmente 
matriculados, os Professores e 
Coordenadores, além dos membros da 
Direção do Colégio Salesiano São 
Gonçalo. 

Parágrafo 10- Com relação aos pais ou 
responsáveis pelos alunos, a inscrição 
na APM/CSSG efetiva-se por meio do 
pagamento da taxa de contribuição; os 
demais associados são admitidos na 
tomada de posse de suas funções junto 
ao Colégio Salesiano São Gonçalo. 

Parágrafo 20- Perdem imediatamente a 
condição de Associados da APM/CSSG 
os pais ou responsáveis cujos filhos são 
transferidos e os demais quando 
deixarem de pertencer ao Corpo - 
Docente ou à Direção do Colégio s/ 
Salesiano São Gonçalo. 

Art. 70  - Os Associados não respondem, 
nem subsidiariamente, pelas obrigações 
contraídas pela APM/CSSG. 

, 

APM-CSSG 
021 

Estatuto da Associação de Pais fístres do 
Colégio Salesiano São Gdnçalo 

1 

Av. Presidente Getúlio Vargas, 141 - Centro - 78005-370 - Cuiabá - MT 
Fone: (65) 3052-8609 - www.primeirooficio.corn.br  



ot 
g 
Egf-;:j 

gá'É 
g ogo,  
g3ã4 
gãil 

022 

Estatuto da Associação de Pais é estres do 
Colégio Salesiano São Gonçalo APM-CSSG 

CERTIDÃO DE PESSOA JURIDICA 
Certifico e dou fe que esta cópia reprografica extraida do arquivo deste Ofício é autêntica, do que dou fé. Cuiabá-MT, 03/03/2020. 

Página: 10/18 

Art. 80  - É expressamente vedado aos 
componentes da Diretoria e demais 
Associados prestar aval ou endosso a 
favor de terceiros, em nome da 
APM/CSSG. 

Art. 90  - Os Associados não adquirem 
direito algum sobre o patrimônio social 
da APM/CSSG; se desligados, na forma 
deste Estatuto, nada podem exigir pelo 
tempo que nela permaneceram, nem 
pelos trabalhos realizados. 

Seção I - Dos Direitos e Deveres 
dos Associados 

a)Comparecer às Assembleias e demais 
reuniões, para as quais forem 
convocados; 

Desempenhar com responsabilidade e 
dedicação os seus cargos e funções; 

Manter uma atitude respeitosa na 
apresentação dos assuntos relacionados 
à APM/CSSG, abstendo-se das questões 
de política partidária e de ideologia não 
condizentes com a filosofia do Colégio 
Salesiano São Gonçalo; 
d)Contribuir com prestação pessoal de 
serviços em campanhas, festas e 
promoções e com outros meios ao seu 
alcance para que a APM/CSSG atinja 
mais eficazmente suas finalidades. 
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Art. 10- São direitos dos Associados da 
APM/CSSG: 

Tomar parte nos debates, nas 
Assembleias e reuniões e nelas votar 
e ser votados, na forma prevista 
neste estatuto; 
Apresentar à Assembleia, ao 
Conselho de Representantes ou à 
Diretoria, as propostas, indicações 
ou sugestões relacionadas com as 
finalidades da APM/CSSG. 

Parágrafo Único- As propostas, 
Indicações ou sugestões, de que trata 
este artigo, devem ser apresentadas por 
escrito, à Diretoria da APM/CSSG, que 
as submete à apreciação do Conselho de 
Representantes ou à Assembleia Geral. 

Art. 11- São deveres dos Associados da 
APM/CSSG: 

Parágrafo Único - Os custos para a 
realização das Campanhas, Palestras, 
Cursos, Festas e Promoções são arcados 
pelos recursos patrimoniais da 
APM/CS,SG. 

Capitulo III -Dos Órgãos da 
APM/CSSG 

Art. 12 - A APM/CSSG articula-se em: 

Assembleia geral; 

Conselho de Representantes; 

Diretoria; 

Conselho Fiscal. 

Seção I - Da Assembleia Geral 

Art. 13 - A Assembleia Geral é o órgão 
deliberativo da APM/CSSG e dela 
participam todos os Associados, nos 
termos do artigo 6°. 

2 
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Art. 14 - Compete à Assembleia Geral: 

Eleger 	ou 	destituir 	os 
administradores; 

Eleger ou destituir o Conselho Fiscal; 
Aprovar as contas; 
Alterar o estatuto; 
Extinguir a APM/CSSG. 

Parágrafo 10  - Para as deliberações é 
necessário o voto favorável da maioria 
dos presentes, não podendo a 
Assembleia deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos 
Associados, ou, nas convocações 
seguintes, com qualquer número dos 
presentes. 

Parágrafo 20  - Para destituir os 
administradores, alterar o Estatuto ou 
extinguir a APM/CSSG é necessária a 
convocação 	da 	Assembleia 
especialmente para esse fim. 

Art. 15 - A Assembleia Geral reúne-se 
ordinariamente duas vezes por ano, 
uma, no início do ano letivo, para a 
eleição dos membros do Conselho de 
Representantes e do Conselho Fiscal e 
para aprovação do balanço do ano 
anterior; a outra, no mês de outubro, 
para apreciar o relatório das atividades 
desenvolvidas durante o ano; 

Parágrafo Único - As reuniões da 
Assembleia Geral da APM/CSSG são 
realizadas seguindo a programação do 
calendário escolar. 

Art. 16 - A Assembleia Geral pode 
reunir-se, extraordinariamente, quando 
é convocada pelo Presidente da 
APM/CSSG ou por solicitação de 1/5 dos 
Associados. 

Parágrafo Único - Esta convocação é 
efetuada, no mínimo, 7(sete) dias antes 
de sua realização, por meio de edital de 
convocação publicado no quadro oficial, 
localizado na entrada do Colégio 
Salesiano São Gonçalo e no site do 
colégio, devendo nele constar a pauta 
dos assuntos a serem deliberados. 

Art. 17 - Cada pai ou responsável 
associado tem direito a um (01) voto, 
independentemente do número de filhos 
matriculados, 

Seção II - Do Conselho de 
Representantes 

Art. 18 - O Conselho de Representantes 
é o órgão consultivo da APM/CSSG, e é 
constituído como segue: 

Por Representantes dos Pais ou 
Responsáveis, eleitos pelos seus pares; 

Por Representantes dos Professores, 
eleitos pelo Corpo Docente; 

Por 02(dois) Representantes do 
Corpo Administrativo, indicados pelo 
Diretor do Colégio Salesiano São 
Gonçalo; 

Pelos Coordenadores Pedagógicos 
do Colégio Salesiano São Gonçalo. 
Pelo Diretor do Colégio Salesiano São 
Gonçalo; 

Parágrafo 1°  - Os Representantes dos 
Pais ou Responsáveis são assim eleitos: 

Av. Presidente Getúlio Vargas, 141 - Centro - 78005-370 - Cuiabá - MT 
Fone: (65) 3052-8609 - www.prirneirooficio.com.br  



ElvEl 
1:1 

024 

Estatuto da Associação de Pais e 	stres do 
Colégio Salesiano São Gonçálo 

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA 
Certifico e dou fé que esta cópia reprográfica extraída do arquivo deste Oficio é autêntica, do que dou fé. Cuiabá-MT, 03/03/2020. 

Página: 12/18 

O
S

 n
° 

57
35

67
—

  E
m

iti
do

  p
or

:  T
ha

yn
a  

S
ilv

a  
S

am
pa

io
  

APM-CSSG 

2(dois) Representantes (dos Pais da 
Educação Infantil (EI), sendo um do 
turno matutino e outro do turno 
vespertino. 

2(dois) Representantes dos Pais do 
Ensino Fundamental I (EFI), sendo um 
do turno matutino e outro do turno 
vespertino. 

2(dois) Representantes dos Pais do 
Ensino Fundamental II (EFI!), sendo um 
do turno matutino e outro do turno 
vespertino. 

2(dois) Representantes dos Pais do 
Ensino Médio (EM). 

Parágrafo 20  - Os Representantes dos 
Professores são assim eleitos: 

1(um) 	Representante 	dos 
Professores da Educação Infantil (El). 

1(um) Representante dos 
Professores do Ensino Fundamental I 
(EFI). 

1(um) Representante dos Professores 
do Ensino Fundamental II (EFII). 

1( u m) 	Representante 	dos 
Professores do Ensino Médio (EM). 

Art. 19 - O mandato dos membros 
eleitos do Conselho de Representantes 
é de 1 (um) ano, com possibilidade de 
uma recondução. 

Art. 20 - No caso de transferência de 
alunos ou de desligamento de 
professores ou administradores, o 
Conselho de Representantes continua o 
seu funcionamento com os membros 
remanescentes atéEo final do mandato. 

Art. 21 - 	Ao Conselho de 
Representantes da APM/CSSG compete: 

Orientar e animar as atividades da 
APM/CSSG; 

Opinar, quando solicitado, acerca de 
propostas de interesse da APM/CSSG. 

Colaborar com a Direção da escola no 
estudo e solução dos problemas 
relacionados com a APM/CSSG. 

Art. 22 - Para alcançar seus objetivos, o 
Conselho de Representantes: 

Promove encontros formativos para 
os pais; 

Programa encontros dos pais com os 
docentes, com a anuência da Direção do 
Colégio Salesiano São Gonçalo; 

Apresenta sua opinião sobre a 
planilha de custo das anuidades 
escolares. 

Pode colaborar com a avaliação 
institucional periódica do processo 
educativo da escola, apresentando 
sugestões para o seu aprimoramento. 

Participa das decisões disciplinares 
mais importantes, como no caso de 
transferência compulsória de aluno. 

Parágrafo Único - O Conselho de 
Representantes forma comissões para 
realizar os seus objetivos, cuja 
composição constará em atas 

Art. 23 - O Conselho de Representantes 
reúne-se bimestralmente em dias 
agendados no inicio do ano letivo 
juntamente com a Diretoria da 
APM/CSSG. 
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Parágrafo Único - Extraordinariamente 
o Conselho de Representantes pode ser 
reunido pela convocação do Presidente, 
feita com 3 (três) dias de antecedência 
e com a especificação da pauta. 

Art. 24 - O Conselho de Representantes, 
unia vez convocado regular ou 
extraordinariamente, reúne-se em 
primeira convocação, no horário 
definido e, em segunda convocação, 
trinta minutos após, com qualquer 
número de membros deliberando por 
maioria dos presentes. 

Art. 25 - No caso de falta não justificada 
em mais de 3 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou de 5 (cinco) não 
consecutivas de algum membro, este 
será exCluido do Conselho de 
Representantes. 

Seção III - Da Diretoria 

Art. 26 - A Diretoria é o órgão 
administrativo da APM/CSSG e é 
composta pelos seguintes membros: 

a)Presidente; 
b)Vice-Presidente 
c) Primeiro Secretário; 
d)Segundo Secretário; 
e)Primeiro Tesoureiro; 
f) Segundo Tesoureiro: 
g)Diretor Social. 

Parágrafo Único: O Diretor e o Vice-
diretor do Colégio Salesiano São 
Gonçalo são membros natos da 
Diretoria, ocupando os cargos de 

Presidente e Vice-presidente da 
APM/CSSG. 

Art. 27 - A eleição da Diretoria é 
realizada em Assembleia Geral na 
primeira reunião do ano letivo, sendo o 
mandato de seus membros de 2 (dois) 
anos, permitindo-se uma recondução. 

Parágrafo Único - No caso de renúncia 
de algum membro da Diretoria, o cargo 
vacante 	será 	assumido, 
cumulativamente, por outro membro, 
conforme determinação do Presidente. 

Art. 28 - Ao Presidente, compete: 

a)Representar a APM/CSSG em juizo e 
fora dele, podendo para tal estabelecer 
procurador; 

b)Convocar, instalar e presidir a 
Assembleia Geral, as reuniões do 
Conselho de Representantes e da 
diretoria da APM/CSSG; 

c) Delegar poderes; 

d)Assinar junto com o Tesoureiro os 
cheques e autorizar os pagamentos das 
despesas aprovadas pelo Conselho de 
Representantes. 

Art. 29 - Ao Vice-presidente compete: 

a)Substituir o Presidente em seus 
impedimentos e ausências; 
b)Desempenhar as funções que o 
Presidente lhe confiar. 

Av. Presidente Getúlio Vargas, 141 - Centro - 78005-370 - Cuiabá - MT 
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Art. 30 - Ao Primeiro Secretário 
compete; 

Secretariar 	as 	reuniões 	da 
Assembleia Geral, do Conselho de 
Representantes e da Diretoria; 

Redigir e assinar junto com o 
Presidente a correspondência da 
Diretoria; 

Organizar e manter em dia o 
arquivamento dos documentos da 
APM/CSSG; 

Redigir as atas. 

Art. 31 - Ao Segundo Secretário 
compete substituir o Primeiro Secretário 
em seus impedimentos e ausências. 

Art. 32 - Ao Primeiro Tesoureiro 
Compete: 

O controle do movimento financeiro 
da APM/CSSG; 

Receber as contribuições, doações, 
resultado de campanhas e rendimentos 
de bens, depositando o dinheiro em 
conta bancária da APM/CSSG; 

Manter em ordem a contabilidade da 
APM/CSSG, da qual prestará contas à 
Diretoria; 

Assinar junto com o Presidente os 
cheques e realizar os pagamentos das 
despesas aprovadas pelo Conselho de 
Representantes 

Art. 33 - Ao Segundo Tesoureiro 
compete: 

a)Substituir o Primeiro Tesoureiro em 
seus impedimentos e ausências; 
b)Desempenhar as funções que o 
Primeiro Tesoureiro lhe confiar. 

Art. 34 - Ao Diretor Social compete: 

Divulgar entre os componentes da 
APM/CSSG a programação das 
atividades; 

Divulgar pela imprensa os assuntos 
e os acontecimentos merecedores de ir 
a público, de acordo com o Presidente; 

Promover entre a escola e a 
comunidade o entrosamento necessário 
para o êxito das campanhas, promoções 
e movimentos programados. 

Art. 35 - A Diretoria reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada dois meses em 
conjunto com o Conselho de 
Representantes, de acordo com artigo 
23 e, extraordinariamente, quando for 
convocada pelo Presidente. 

Seção IV - Do Conselho Fiscal 

Art. 35 - A APM/CSSG tem um 
Conselho Fiscal aprovado pela 
Assembleia Geral, com mandato de 
2(dois) anos, que tem por finalidade 
examinar as contas da Diretoria e 
emitir, por escrito, parecer à Assembleia 
Geral. 

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal da 
APM/CSSG compõe-se de 5(cinco) 
membros, sendo 3(três) representantes 
de pais, eleitos pelos seus pares, 1(um) 
representante dos professores, eleito 
pelo corpo docente e 1(um) um 
representante da Administração do 
Colégio Salesiano São Gonçalo, 
nomeado pelo Presidente da APM/CSSG. 
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Capítulo IV - Do Patrimônio 

Art. 36 - Constituem o patrimônio 
da APM/CSSG: 

a)As contribuições dos Associados da 
APM/CSSG; 
b)0 resultado financeiro das campanhas 
e promoções; 

c) As doações e dotações recebidas; 
d)Os bens adquiridos e suas eventuais 
rendas. 

Parágrafo 10  - As contribuições dos 
Associados da APM/CSSG são recebidas 
no ato da matricula, no valor fixado pelo 
Conselho de Representantes da 
APM/CSSG; 

Parágrafo 20  - Todos os valores 
arrecadados são depositados em conta 
bancária em nome da APM/CSSG. 

Parágrafo 30  - As contribuições são 
destinadas para a realização das 
iniciativas aprovadas, dentro das 
finalidades previstas nesse estatuto. 

Capitulo V - Do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis 

Art. 37 - O Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações 	Contábeis 	são 
encerrados em 31 de dezembro e são 
apresentados, para aprovação, na 
primeira reunião da Assembleia Geral do 
ano seguinte. 

Capitulo VI - Da Alteração do 
Estatuto 

Art. 38 - O presente Estatuto pode ser 
alterado somente pela Assembleia 
Geral, especialmente convocada para 
este fim. 

Parágrafo Único - Para as deliberações 
é necessário o voto favorável da maioria 
dos presentes, não podendo a 
assembleia deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos 
Associados, ou, nas convocações 
seguintes, com qualquer número dos 
presentes. 

Capitulo VII - Disposições Gerais e 
Transitórias 

Art. 39 - A APM/CSSG não tem 
finalidade lucrativa e, por isso, os 
membros da Assembleia Geral, do 
Conselho de Representantes e da 
Diretoria não são remunerados. 

Art. 40 -  Este Estatuto entra em vigor 
após a aprovação da Assembleia Geral / 
e devido registro no órgão competente. 

Art. 41 - Os casos omissos ou duvidosos./ 
são resolvidos pelo Presidente da 
APM/CSSG, após ouvir a Diretoria. 

Art. 42 - A dissolução da APM/CSSG 
acontece por deliberação da Assembleia 

7 	j. 
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Geral, especialmente convocada para 
este fim. 

Parágrafo 10  - Para as deliberações é 
necessário o voto favorável da maioria 
dos presentes, não podendo a 
assembleia deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos 
Associados, ou, nas convocações 
seguintes, com qualquer número dos 
presentes. 

Parágrafo 20  - Em caso de dissolução da 
APM/CSSG, seu patrimônio reverte-se 
em beneficio de bolsas de estudo para 
alunos carentes, que desejam estudar 
no Colégio Salesiano São Gonçalo. 

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2019. 
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ASSEMBLEIA GERAL DA APM/CSSG 
LISTA DE PRESENÇA 

	

Dia: 22/02/2019 
	

Horário: 18h00 	I..ocal: Colégio São (Jon 

PAUTA CONFORME EDITAL:  

I) Aprovação e posse dos eleitos para Representantes de Pais e Mestres; II) Posse dos Representantes do 
Corpo Administrativo indicado, nos termos do disposto no art. 17, c, do Estatuto Social; 01) Eleição e posse da 
Diretoria, para os cargos de  10  e 2° Secretários, 1° e 2° Tesoureiros e Diretor Social, nos termos do disposto 
na Seção 111 do Estatuto Social da APM/CSSG; IV) Eleição, e posse do Conselho Fiscal, nos termos do 
disposto na Seção IV do Estatuto Social da APWCSSG; e V) Aprovação do Balanço de 2018. 
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ri ts .5 	 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ,o, 
o .9 
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0,1,§. 	
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2019 wn R b i7S1 

Wis gRá 	 A APM/CSSG, com sede nesta cidade, na Av. Dom Bosco, 605, bairro Dom 
dlidU 	Aquino, nesse ato representada por seu Presidente, Pe. Paulo Fernando Vendrame, 
CL ti  TI  c) .., - ai O 	nomeado diretor do Colégio Salesiano São Gonçalo conforme a PRES/MSMT Portaria 

.?, 	
n° 08/2018, de 19/12/2018, CONVOCA por meio do presente edital, todos os pais e 

e 	 mestres do Colégio Salesiano São Gonçalo para participarem da Assembleia Geral 
0 	 Ordinária da APM/CSSG, com a seguinte ordem do dia: 
fi. 2 I) Alteração do Estatuto Social, nos termos do Art. 38 do Estatuto. 
1:1 

ti 	 II) Aprovação e posse dos eleitos para Representantes de Pais e Mestres; 
it ft? 2 

te 

!il 	 III) Posse dos Representantes do Como Administrativo indicado, nos termos do 
8  c°  ai 	 disposto no art. 17, c, do Estatuto Social. 
,T, ,.° o 
8 8 IV),Eleição e posse da Diretoria, para os cargos de 1° e 2° Secretários, 1° e 20 
à 8  o 
Za 	

Tesoureiros e Diretor Social, nos termos do disposto na Seção III do Estatuto 
Social da APM/CSSG: 

Eleição e posse do Conselho Fiscal, nos termos do disposto na Seção IV do 
Estatuto Social da APM/CSSG e 

Aprovação do Balanço de 2018. 

A Assembleia Geral Ordinária será realizada no dia 22 de fevereiro de 2019. às  
181.100 no Colégio Salesiano São Gonçalo 

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação no dia e horário ora 
fixado, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com 
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial. 

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2019. 

ti"  la4L1011410 T. Iligarniii, cit MULO% OML1.100Gil l ?OU." lin00.1‘, 

IiIMIMItirairial..1114..».11a rs.....alla.m• 
...............k............11 én,. 	o 	+c. .....1 

PESSOA JURIDICA -0.5.668923 
CERTIDÃO 

Certifico que este docunien_•iÁ. e 
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Em Witemunn6. 	 .,‘ 1m) etri-erd—acl—e 
Renir speireml de 	/Mos - '1.03E116 SUI/Sk.I III 

I 
— . 

Certifico que o registro desta Ata encontra-se averbado à margem do registro inicial de Pessoa Jurídica 
n°  18.129 e não consta averbação posterior a este re,istro (34.750).  

Nada mais. Dou fé. Cuiabá, MT, 03/03/2020. 
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Pe. Paulo Fernando Vendram 
Presidente da APM/CSSG 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

