
 

 

aos que chegaram no prazo 
estabelecido, apurou o total 
de 103 votos. 

Cabe registrar que em vota-
ções semelhantes em eleições 
de Associações congêneres o 
total dos votos pelo correio 
não superou 10% do total do 
colégio eleitoral e que nesta 
da APAPE, pela primeira vez 
efetuada pelo correio, o resul-
tado superou esse percentual. 

Essa constatação demonstra o 
grande apoio que os compo-
nentes da Chapa receberam 
do Quadro Social. 

A nova composição do Conse-
lho de Representantes, da Di-
retoria e do Conselho Fiscal 
da APAPE é a seguinte: 

A Assembléia Geral Ordinária 
2010 foi concluída com apro-
vação das Contas e do Relató-
rio da Diretoria referentes ao 
Exercício de 2009. 
Associados remeteram as cé-
dulas com os votos pelo Cor-
reio e os que participaram da 
AGO colocaram os votos na 
Urna devidamente lacrada A 
AGO existente no local da rea-
lização da Assembléi-

a.Conforme determinaram as 

Regras Eleitorais e por deci-
são unânime dos presentes 
porque apenas uma Chapa foi 
inscrita, a Urna foi aberta a-
pós a votação dos presentes, 
para contagem dos votos rece-
bidos até aquele momento. 
A formação da Comissão Elei-
toral foi dispensada porque só 
havia uma Chapa concorrente. 

Os votos recebidos até o en-
cerramento da contagem das 
cédulas totalizaram 82 
(oitenta e dois votos válidos e 
nenhum inválido). 
O Presidente do Conselho de 
Representantes que presidiu a 
Assembléia consultou a Plená-
ria se os componentes da Cha-
pa 1, poderiam ser considera-
dos eleitos, mesmo sendo ne-
cessário aguardar a contagem 
dos votos que ainda chegari-
am no prazo estabelecido con-
forme o determinado pelo Re-
gulamento do Processo Eleito-
ral. 
A decisão foi considerar elei-
tos os componentes da única 
chapa votada e aguardar a 
contagem final para divulga-
ção do resultado. 
A contagem final, somados os 
votos apurados na AGO com 
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Seja mais um associado da APAPE. Veja como em www.apape.org.br—clique em Participe 

Conselho de Representantes: 

FERNANDO LEITE SIQUEIRA 

FERNANDO ANTONIO AVELAR 

  

Diretoria 

Diretor Presidente - SERGIO SALGADO 

Diretor Secretário -  PAULO TEIXEIRA BRANDÃO 

Diretor Financeiro - SEVERINO MAGALHÃES DA SILVA 

Diretor Jurídico -     PELÓPIDAS MONTEIRO OLIVEIRA ROSAS  

  

Conselho Fiscal: 
Titular: 

ADALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA 
CARLOS CARREÑO BERTOMEU  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS CALDEIRA  
 

Suplente:  

ADILSON PEÇANHA DIAS  
JOÃO CLAUDIO SALDANHA DE MENDONÇA  
DJALMA ABDALLA 

http://www.apape.org.br
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Mensagem da nova diretoria 

Expediente  

Diretor Presidente: Sergio Salgado – presidencia@apape.org.br  

Diretor Secretário: Paulo Teixeira Brandão – secretaria@apape.org.br  

Diretor Financeiro:Severino Magalhães  da Silva – financeiro@apape.org.br  

Diretor Jurídico: Pelópidas M. Oliveira Rosas  – juridico@apape.org.br 

Companheiros associa-
dos da nossa Apape 
  

A eleição da nova diretoria da 
nossa associação dá continui-
dade ao excelente trabalho 
que vem sendo feito por todos 
os dirigentes que dela fizeram 
e fazem parte, desde o mo-
mento da sua fundação, auge 
do enfrentamento da luta con-
tra o PPV. 

  

São várias as etapas que temos 
pela frente e não devemos 
descuidar de quaisquer delas, 
por menor que possa parecer. 
Ao contrário, arregaçar man-
gas é preciso. 

  

Como lembrança do que te-
mos ainda por fazer: torná-la 
cada vez mais atuante e isto 
em todos os sentidos, esten-
dendo seus braços por todo o 
território nacional onde tiver-
mos ainda que um único com-
panheiro participante da Pe-

tros. Há necessidade de incre-
mentarmos a ampliação das 
representações regionais e a 
abertura de novas. 

  

Para isso devemos incentivar 
a busca por novas associados 
(sozinhos somos muitas vezes 
fracos mas, juntos, somos in-
vencíveis): porque não incen-
tivarmos a busca dos 1.000 
sócios? 

  

Atuar decisamente na corre-
ção jurídica dos problemas 
dos nossos sócios frente aos 
desvios financeiros ocorridos 
nos últimos acordos salariais 
da categoria e, sem descurar 
um centímetro sequer do tra-
balho dessas ações individu-
ais, priorizar nossa atuação 
jurídica nos grandes pleitos da 
categoria de forma a sermos 
referência de atuação nesse 
trabalho. 

  

Há necessidade de se ter tam-
bém uma atuação Política. É 

evidente que jamais devere-
mos nos submeter a qualquer 
política de partido. Ao contrá-
rio devemos ir além dos limi-
tes com as possibilidades que 
se abrem no campo político de 
forma a podermos influenciar 
decisivamente a defesa que 
queremos ver praticada em 
prol das empresas patrocina-
doras e, principalmente, da 
nossa Petros. 

  

Para coroar esse trabalho é 
evidente que precisamos que o 
nosso corpo associativo exerça 
um trabalho complementar de 
apoio e sugestão, criticando de 
preferência sempre de manei-
ra construtiva nossa atuação 
para que possamos por em 
prática o que estamos nos pro-
pondo a fazer, corrigindo o 
que precisar ser corrigido e 
referendando aquilo que esti-
vermos fazendo de melhor. 

  

Contamos, portanto, com to-
dos nesse trabalho. 

A APAPE é sua, participe, dê sua opinião, faça críticas. 

Em nossa página www.apape.org.br no Fale conosco ou pelos nossos telefones: 

21-2215-3243 ou 21-2240-2511 

Fale diretamente com os diretores através dos novos e-mail: 

Diretor Presidente: presidência@apape.org.br 

Diretor Secretário: secretaria@apape.org.br 

Diretor financeiro: financeiro@apape.org.br 

Diretor Jurídico: jurídico@apape.org.br 

Novos e-mail já estão ativados. 

Os antigos serão desativados em 02/julho/2010. 
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