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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

Eleições na PETROS  
Apoio ao Ronaldo Tedesco - Dupla 43 (CD) 

 
No período de 12 a 16 de junho de 2017 teremos 

eleições de integrantes do Conselho Deliberativo 

(CD) e Conselho Fiscal (CF) da PETROS, para 

um mandato de 4 anos de duração. 
 

Convém lembrar que o Estatuto da PETROS 

confere à PETROBRAS o poder de indicação da 

metade dos seis integrantes e do Presidente do 

CD - o qual tem o voto de desempate - e com 

isso o controle absoluto das deliberações 

tomadas nesse Conselho, até mesmo contrárias 

às recomendações do CF. 
 

Para o CF a PETROBRAS pode indicar a metade 

dos seus quatro integrantes. O presidente, que 

tem o voto de desempate, é escolhido pelos 

integrantes desse Conselho dentre os integrantes 

eleitos pelos participantes e assistidos.  
 

Para conhecer mais detalhes sobre o CD e CF 

da PETROS acesse o link / endereço a seguir: 

https://www.petros.com.br/cs/groups/public/docu

ments/documento/xziw/mtdf/~edisp/encarte_eleic

oes_2017_web.pdf 
 

Nesse sentido, considerando que o GDPAPE é 

um grupo de luta e que teve como objetivos 

iniciais a cobrança das dividas da PETRORAS 

com o Plano PETROS PPSP, relativas a RMNR 

e ao PCAC, cumprimento do art. 48 e evitar a 

cisão do plano. 
 

Com os sucessivos déficits apresentados pelo 

plano, desde a criação do GDPAPE, seus 

objetivos foram ampliados com a missão de 

defender seus afiliados no equacionamento do 

déficit, e deste modo incluímos mais duas 

variáveis, os efeitos dos níveis e da família real. 

Hoje temos plena consciência do que representa 

a nossa luta para todos os participantes do PPSP 

e podemos afirmar que se tivermos sucesso, o 

plano ficará praticamente saneado. 
 

Outro objetivo estatutário é o de apoiar a todos 

aqueles que compartilham dos mesmos 

propósitos, pois para se vencer esta luta 

grandiosa, só é possível com espírito de união. 
 

Temos obtidos resultados positivos em nossas 

frentes de luta, verdadeira guerra, e certamente 

já teríamos a certeza da vitória final se 

contássemos com o apoio de todas entidades de 

defesa do plano PETROS. 
 

Deste modo conclamamos, a todas essas 

entidades, bem como a todos os participantes do 

plano PETROS PPSP ativos ou assistido, 

interessados na solução destes problemas a se 

juntarem ao GDPAPE dando o seu apoio 

possível. 
 

Nesse sentido, agradecemos ao presidente do 

conselho fiscal da PETROS, Sr. Ronaldo 

Tedesco Villardo, pelo efetivo apoio que tem 

dado ao GDPAPE, o que certamente será fator 

de sucesso. 
 

Como estamos em época de eleição, para 

conselheiros da PETROS, nossos afiliados estão 

solicitando nossa indicação para as chapas, e 

deste modo dentro do espírito de união que 

nossa luta requer e para o qual estamos 

conclamando, informamos que a diretoria do 

GDPAPE irá votar no Ronaldo TEDESCO 

VILLARDO, único candidato a dar apoio formal 

ao GDPAPE. 

 
Para o CD: Dupla 43  
 

Ronaldo Tedesco 

 

Marcos André 

 
 


