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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

GDPAPE RENOVA DIREÇÃO COLEGIADA E CONSELHO FISCAL 
 

Encerrou-se ontem, as 23h45, a votação em 
plataforma digital, da 4ª Assembleia Geral Ordinária 
do GDPAPE. 

A citada Assembleia teve início com a abertura 
em videoconferência, realizada dia 01/09/2020, de 
14h00 até 16h40, quando foram apresentados os 
itens de Pauta e respondidas as perguntas 
formuladas por escrito (“bate-papo” da plataforma 
usada). 

Naquela abertura foram mostrados os destaques 
do “Relatório de Gestão” (com a análise do Conselho 
Fiscal sobre o desempenho do GDPAPE em suas 
receitas, despesas, patrimônio financeiro e quadro 
de afiliados) e do “Relatório de Atividades” do 
GDPAPE, ambos relativos a dois períodos: o da 
gestão do biênio 2018-2020 (de 01/04/2018 a 
31/03/2020) e o da extensão forçada daquele 
mandato, até 31/07/2020. 

Tal extensão decorreu das limitações geradas 
pela pandemia do COVID-19, com implicações 
legais que provocaram a impossibilidade da 
realização de uma AGO onde ocorresse a eleição de 
novos dirigentes. 

Ainda na abertura em videoconferência, foi 
apresentada para eleição a Chapa Azul, única a se 
apresentar, com os seguintes componentes: 

 

• Dirigente do Núcleo Estratégia: 

• Helio Correa da Costa 

• Dirigente do Núcleo Finanças: 

• Sergio Salgado 

• Dirigente do Núcleo Comunicação: 

• (vago) 

• Dirigente do Núcleo Informação: 

• (vago) 

• Dirigente do Núcleo Suporte: 

• Geraldo José Ferreira 

• Conselho Fiscal; titulares: 

• George Rodrigues da Silva; 

• Ilê Maria Krahl 

• Marco Antonio Feijó Abreu 

• Conselho Fiscal; suplentes: 

• Lucia Helena Moreira Silva 

• Leonardo Arruda 

Estes são, a partir da divulgação dos 
resultados da eleição, os novos membros da 
Direção Colegiada e do Conselho Fiscal do 
GDPAPE, para o biênio 2020 – 2022. 

 

Como estabelecido no Edital de Convocação, 
para a 4ª AGO (Comunicado 121, publicado em 
02/08/2020; item 3.3), a posse da nova DC e do novo 
CF será imediata. 

Os resultados das votações da 4ª AGO, incluída 
a Eleição da nova Direção Colegiada (DC) e novo 
Conselho Fiscal (CF), são os seguintes. 

 

 

 

Com estes resultados, encerra-se o Mandato da 
DC e do CF do biênio 2018-2020, com aprovação de 
suas contas e relatório de atividades e eleição de 
nova DC e novo CF. 

Fica o aprendizado: a realização de assembleias 
em meio virtual se mostrou viável e é uma 
experiência que pode ser repetida. Contudo, 
oportunidades de melhoria do processo, 
identificadas durante seu decorrer, devem ser 
implementadas para tornar mais eficaz e mais em 
conta uma assembleia em meios virtuais. 

Desejamos sucesso à nova Diretoria Colegiada e ao 
novo Conselho Fiscal. Afinal, desejamos sucessos ao 
GDPAPE no alcance de seus objetivos. 

Atenciosamente, 

Diretoria Colegiada / GDPAPE  


