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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

Realizada a Assembleia de Constituição  
 

 
 
 

Mensagem de Agradecimento  
 

Prezado afiliado (a), 
 

Realizamos no dia 16/01/2014 a Assembleia de 
Constituição (AC) do GDPAPE, um Projeto de 
Luta que agora poderá contar com as 
qualificações de uma pessoa jurídica. 
 

Isso inaugura uma nova fase para nossas 
atividades e só foi possível de ser alcançado 
graças à colaboração e contribuição de cada 
um(a) de vocês, a seu modo, no seu tempo e 
com o seu significado pessoal. Muito obrigado 
a todos(as) pela confiança demonstrada! 
 

Mais informações sobre a AC podem ser 
encontradas no nosso site http://gdpape.org/. 
 

Atenciosamente, 
Direção Colegiada do GDPAPE 
 
 

O Estatuto 
 

Resultado de um trabalho de cerca de quatro 
meses, o Estatuto foi aprovado por unanimidade na 
Assembleia de Constituição. 
Seu texto sinaliza para um regramento que objetiva, 
além do atendimento às determinações legais de 
praxe, acolher também os anseios que nortearam a 
criação do GDPAPE. A Direção Colegiada procura 
integrar os diversos Núcleos e foi idealizada para 
que estes atuem interativa e pró-ativamente.  
Para tanto, foram criados os núcleos: Estratégia, 
Finanças, Comunicação, Informação e Suporte, 
abrangendo áreas básicas de atuação 
especializada. 
Poderão ser cridas Representações Regionais caso 
venha a se mostrar necessário. Esta decisão está 
subordinada à deliberação da Direção Colegiada. 
Os afiliados poderão ser Patrocinadores ou 
Efetivos. Patrocinadores: aqueles que contribuem 
mensalmente para as despesas correntes do 
GDPAPE e que tiverem contrato vigente com 
Escritório de Advocacia indicado pelo GDPAPE 
para atuar nas medidas administrativas e jurídicas 
com vistas a alcançar os objetivos do GDPAPE. 
Efetivos: os que contribuírem mensalmente para as 
despesas correntes do GDPAPE. 
Os órgãos de administração são compostos pela 
Direção Colegiada e pelo Conselho Fiscal. A este 
caberá acompanhar a regularidade das atividades 
administrativas, financeiras e contábeis do 
GDPAPE. 

Eleição 
 

Por unanimidade foram eleitos os colegas: Dirigente 
do Núcleo Estratégia: Luiz Carlos Nery 
Guarabyra. Dirigente do Núcleo Finanças: Simion 
Arongaus. Dirigente do Núcleo Comunicação: 
Rodolfo Huhn. Dirigente do Núcleo Suporte: Rita 
Leziete Constantino Vieira. Dirigente do Núcleo 
Informação: Afonso Yoshizumi Suzuki. Membros 
do Conselho Fiscal: José Heleno Coimbra de 
Almeida; Antonio Castello Branco Clark Filho; 
Ernesto Marques de Sá; e como suplente Rogerio 
Ribeiro. 
 

 
Mesa: Helio Costa, Presidente, e Rita Vieira, Secretária 

 

Destaques 
 

Antecedendo a AC, Rodolfo Huhn apresentou um 
histórico das diversas atividades realizadas pelo 
GDPAPE neste curto tempo. Ademais, destacou 
que: “A representatividade de um Grupo deve ser 
manifesta e materializada sempre que necessário!” 
“Nunca é tarde para juntarem-se esforços 
motivados pela mesma causa!” “Continuaremos 
buscando coalizão com quaisquer entidades que 
defendam os mesmos objetivos, independen-
temente de preconceitos, vaidades ou interesses 
pessoais.” 
 

Ao final o presidente eleito Luiz Guarabyra resumiu 
as medidas administrativas já tomadas e seus 
resultados, enfatizou a necessidade da participação 
ativa de todos e abordou outros assuntos que 
preocupam, como o “Futuro da AMS”, sendo 
complementado pelo Dr. Rogério Derbly que falou 
sobre a situação das medidas jurídicas em curso.  
 
  

A Ata e o Estatuto estão disponíveis no nosso 

Site em:  http://www.gdpape.org/estatuto.htm 
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