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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

GDPAPE tem nova Direção e novo Conselho! 
 

 

Encerrou-se em 14/04/2022 a votação relativa à 
5ª AGO do GDPAPE. 

A Assembleia foi realizada em duas etapas: (1) 
Vídeo Conferência (VC), em ambiente Zoom, 
quando foram explicados os itens de Pauta e 
esclarecidas as dúvidas, e (2) Votação em 
painel digital. 

Na VC foram mostrados os destaques do 
“Relatório de Gestão” (com uma apresentação 
do Conselho Fiscal sobre o desempenho do 
GDPAPE em suas receitas, despesas, 
patrimônio financeiro e quadro de afiliados) e do 
“Relatório de Atividades”, em que foram citadas 
as duas Ações Civis Públicas (ACP) em 
andamento e uma ACP recentemente ajuizada, 
referente à Assistência Médica Supletiva da ex-
BR, atual VIBRA. 

Ainda na VC foi apresentada para eleição a 
Chapa Azul, única que se apresentou (como tem 
sido desde a fundação do GDPAPE), com os 
seguintes candidatos a Dirigentes e 
Conselheiros: 
 

Direção Colegiada: 

• Núcleo Estratégia: Pedro Henrique 
Salgado Chrispim; 

• Núcleo Finanças: Sandra Braga Nery; 
• Núcleo Comunicação: Sergio Senra 

Garcia; 
• Núcleo Informação: Marco Antônio Feijó 

Abreu 

• Núcleo Suporte: Adriana Juliene de 
Moraes 

Conselho Fiscal – titulares:  

• Ilê Maria Krahl 
• Carlos Dalton Leopoldo Lima 
• Nilton Ferreira Manhães 

Conselho Fiscal – Suplentes:  

• Lucia Helena Moreira Silva  
• Leonardo Arruda  

Como estabelecido no item 3.3 do Edital de 
Convocação (Comunicado 146, de 05/03/2022), 
a posse da nova Direção Colegiada (DC) e do 
novo Conselho Fiscal (CF) será́ efetivada 
imediatamente após a divulgação dos 
resultados da votação. 

Como estabelece o Estatuto do GDPAPE, a 
AGO é convocada para exame e aprovação de 
contas e de relatório de atividades, e para 
eleição de nova administração – nova DC e novo 
CF. Assim, tivemos 3 itens de Pauta na 5ª AGO: 

1. Apreciação das contas do GDPAPE no 
período de mandato da DC do biênio 2020-
2022; 

2. Apreciação do Relatório de Atividades do 
mesmo período; 

3. Eleição de nova DC e novo CF 

E os resultados da foram os seguintes: 
 

 
 

Com a divulgação deste resultado, encerra-se o 
Mandato da DC e do CF do biênio 2020 - 2022, 
tendo havido aprovação de suas contas e 
atividades. E efetiva-se a posse da nova DC e 
do novo CF.  

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

Atenciosamente, 
Diretoria Colegiada do GDPAPE 


