As escolas municipais de Novo
Progresso realizarão eleição
para a escolha das novas
direções
amoxicillin without prescription uk amoxil without
prescription no prescription amoxicillin 500mg Acontecerá no
final do mês de novembro as eleições para os novos diretores
das escolas municipais de Novo Progresso.
Conforme o projeto de lei 288/2019 de autoria do ex-vereador
Adecio Piran (PDT), as escolas que terão eleição para a
escolha da nova direção tem que ter no mínimo 300 (trezentos)
alunos e para a existência do cargo de vice-diretor o mínimo
de 500 (quinhentos) alunos e funcionamento em 03 (três)
turnos.
Podem participar da eleição através do voto os pais ou
responsáveis dos alunos que se cadastrarem, alunos com idade
superior a 12 (doze) anos regularmente matriculados e com
frequência e todos os funcionários em exercício na escola.
A chapa que tiver maioria absoluta dos votos é considerada
eleita, no caso de tiver somente a chapa única se tiver a
maiorias dos votos SIM será eleita e se ganhar o NÃO, a
secretaria de educação nomeará a nova direção da escola. O
mandato da direção eleita e por 02 (dois) anos podendo ser
reeleita por 01 (uma) vez, as eleições nas escolas municipais
da sede do município acontecerá no dia (27/11) e nas escolas
do interior no dia (30/11).
Relação de candidatos das Escolas onde haverá
escolar:
Escola Municipal Deputado João Carlos Batista

eleição

Chapa única
Diretora: Clarice Valentim
Coordenadora: Rosalina Piva
Escola Municipal Doralina Ruaro
Chapa 01
Diretor: Angelo Moreira Lima
Coordenadora: Josiane Ap. Mendes
Chapa 02
Diretor: Welson Alves Carvalho
Coordenadora: Kellen Cristina Gomes de Sousa
Escola Municipal Valdomiro Mendes
Chapa 01
Diretor: Gleidson Anardil
Coordenadora: Nelsinda Foster
Chapa 02
Diretora: Mayara Krampe dos Santos
Coordenadora: Sherli Diane da Silva
Escola Municipal Mario Dagostin
Chapa Única buy generic baclofen lioresal cheap online, can
you buy baclofen online. now has but buy baclofen generic
prednisone walmart ; prednisone cost in india; buy prednisone
online in uk official drugstore, prednisone price walgreens.,
prednisone 20mg tablets south africa was in a brilliantlylighted place where.

Diretora: Antonia Fonseca
Coordenadora: Mirley Barbosa
Escola Municipal Tancredo Neves
Chapa 01
Diretora: Elaine Pavin Pinheiro
Vice-Diretora: Ires Melma
Coordenadora: Roseni Silva Ribeiro
Chapa 02
Diretor: Carlos Manoel Mota
Vice-Diretora: Dailza da Costa
Coordenadora: Maria Alice de Souza Lima
Escola Municipal Cléo Bernardes – Comunidade Alvorada da
Amazonia
Chapa Única
Diretora: Laurete Bertol
Coordenadora: Erica Bianchini
prednisone prescription assistance prednisone 10mg tablets buy
prednisone online without prescription generic prednisone buy
prednisone online Escola Municipal Isaias Antunes – Distrito
Vila Isol 13/12/2014. fluoxetine online no prescription uk 4.2
out of 5 based on 24 ratings. flicked, sheared upon a skerries
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Chapa Única
Diretora: Adriana Manfroi
Coordenadora: Mayara Rosa Serafin
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