
 

 

                      Comunicado nº 25  -  09/05/2014 
 

gdpape.org                                                                                                                                             
blogspot.gdpape.com.br 

                                                                            
 

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

Mensalidades, Assembleia e III Encontro 

 

A Cobrança de Mensalidades  
 

O GDPAPE iniciará neste mês de Maio a cobrança 
da mensalidade de R$ 23,00 com o objetivo de 
custeio de suas atividades e preservação dos 
fundos de reserva constituídos para pagamento de 
eventuais sucumbências e despesas extras.  
  

A cobrança será realizada em agrupamentos de 
seis mensalidades, contadas de Abril a Setembro e 
de Outubro a Março, caracterizadas como duas 
semestralidades por ano no valor de R$ 138,00 
cada, cobradas via boleto bancário que o Banco do 
Brasil enviará por meio postal ao endereço 
informado por cada afiliado do GDPAPE em sua 
ficha de afiliação. Esse agrupamento semestral visa 
diluir os custos de cobrança bancária e o trabalho 
administrativo de controle dos pagamentos. 
 

Assim, os meses de cobrança das mensalidades do 
GDPAPE agrupadas como semestralidade serão os 
meses de Abril e Outubro de cada ano, com o 
pagamento até o dia 26 desses meses. 
  

Essa cobrança de mensalidades estava anunciada 
desde Fevereiro para ser realizada em Abril/14, 
mas precisou ser adiada para Maio devido à 
demora na constituição jurídica do GDPAPE e na 
estruturação do sistema de cobrança. 
 

O valor da mensalidade de R$ 23,00 foi definido 
com base no histórico de despesas mensais e nas 
projeções de despesas para 2014, considerando-se 
a estratégia de atuação elaborada para este ano.  
 

Um Balancete e o Demonstrativo de Despesas do 
GDPAPE estão em elaboração pelo Contador 
contratado, com a colaboração de dois membros do 
Conselho Fiscal eleito na Assembleia Geral de 
Constituição, realizada em 16/01/14. Tão logo 
concluídos e aprovados esses documentos serão 
divulgados no site gdpape.org. 
 

O Pagamento das Mensalidades  
 

O boleto bancário enviado pelo Banco do Brasil 
deverá ser pago até o dia 26 do mês de cobrança. 
Em caso de dificuldades, o pagamento das 
mensalidades agrupadas como semestralidade 
poderá ser feito por depósito identificado, dirigido à 
Conta Corrente 34378-1, Agência 1855-4 do Banco 
do Brasil e CNPJ 19.912.448/0001-00 do Grupo em 
Defesa dos Participantes da Petros - GDPAPE. 
   

Os afiliados inscritos até 31/12/13 deverão realizar 
o pagamento das mensalidades referentes a 2014, 
que serão cobradas como semestralidade em Maio 
e Outubro/14, no valor de R$138,00.  

Os inscritos de 01/01/14 a 30/04/14 não pagarão as 
mensalidades referentes à primeira semestralidade, 
a vencer em 26/05/14 e o excedente em relação à 
contribuição inicial de R$ 200,00 será compensado. 
 

Dúvidas poderão ser esclarecidas com Getúlio no 
e-mail getuliovargas@terra.com.br ou com Suzuki 
no e-mail afonsoysuzuki@terra.com.br. 
 

A Assembleia Geral do GDPAPE  
 

 

Em conformidade com o seu Estatuto, disponível 
em gdpape.org/estatuto.htm, o GDPAPE realizará 
uma Assembleia Geral Extraordinária em 28/05/14, 
com primeira chamada às 13h30, segunda 
chamada às 14h00 e encerramento às 16h00. Ela 
será realizada no Auditório do 25º andar do Clube 
de Engenharia, na Av. Rio Branco, nº 124, Centro, 
Rio.  
 

Nela serão tratados assuntos do interesse da 
Direção Colegiada do Grupo e relacionados ao 
tema central “GDPAPE: Novos Riscos, Desafios, 
Perspectivas e Continuidade”. 
 

Nos próximos dias será emitido o Edital de 
Convocação dessa Assembleia, detalhando a pauta 
e informações adicionais sobre o evento. 
 

A Direção Colegiada conclama a todos os afiliados 
para comparecerem à Assembleia, visto que nela 
serão tratados e deliberados assuntos de grande 
importância para a continuidade das atividades e 
iniciativas do GDPAPE. 

 

O III Encontro do GDPAPE 
 

Ainda em 28/05/14 e no Clube de Engenharia o 
GDPAPE realizará das 16h30 às 18h00 o seu III 
Encontro, em seguida à realização da Assembleia 
Geral Extraordinária agendada nessa data e local. 
 

Essa medida visa economizar recursos financeiros 
do GDPAPE com aluguel de instalações para os 
eventos e otimizar deslocamentos dos afiliados 
para deles participarem. 
  

Objetiva, ainda, propiciar maior facilidade de 
participação nos eventos do GDPAPE aos afiliados 
e também aos não afiliados que tenham 
compromissos de trabalho no horário comercial. 
  

Nos próximos dias será divulgada a pauta desse III 
Encontro, no qual o GDPAPE irá apresentar, 
esclarecer e debater, de modo mais amplo e menos 
formalizado, questões alinhadas com os seus 
propósitos e objetivos de luta.    
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