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11ª Assembleia Extraordinária do GDPAPE – 29/11/2018 

ALTERAÇÃO DE DATA 

1. ALTERAÇÃO DE DATA da 11ª AGE do GDPAPE: 

Nossa 11ª AGE, antes prevista para terça-feira 27/11/2018, foi TRANSFERIDA para a quinta feira 
29/11/2018, sem qualquer outra alteração.  Assim sendo faremos realizar nossa 11ª Assembleia 
Geral Extraordinária dia 29/11/18 no Auditório do 25º andar do Clube de Engenharia, situado na Av. 
Rio Branco, nº 124, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com primeira chamada às 13h00, segunda chamada 
às 13h30 e encerramento às 17h00 (Art. 16º; VII – Art. 18º; V). 

2. Os Assuntos da Pauta estão mantidos: 

Não houve qualquer alteração nos assuntos de pauta. Valem integralmente aqueles constantes do 
COMUNICADO nº92, divulgado em 19/11/2018. 

3. Habilitação para a Assembleia: 

Também não houve qualquer alteração das condições do Edital de Convocação, constante do 
COMUNICADO nº 92. 

4. Disposições Complementares – alterações decorrentes da mudança de data: 

4.1 e 4.2– Sem alteração; 

4.3 – Prazo para envio de dúvidas ou considerações sobre este Edital: 16h00 do dia 28/11/18. Sem 
outras alterações 

5. Motivo da alteração de data: 

Foram pautados pelo Poder Judiciário, os julgamentos dos Embargos do 1ºAgravo e do 2º Agravo da 
ação do GDPAPE contra a Separação das Massas (Repactuados/Não Repactuados), ambos para a 
mesma sessão da 5ª Turma Especializada do TRF – 2ª Região. Sediada na Rua do Acre, Rio de 
Janeiro. 

Ocorre que a citada sessão terá início às 14 horas de terça-feira 27/11/2018. E são necessárias as 
presenças do Assessor Jurídico do GDPAPE, Dr. Rogério Derbly, e dos membros da Direção 
Colegiada do GDPAPE. 

Assim, em face do dano que ocorreria com a ausência dessas pessoas na 11ª AGE, fomos forçados 
a alterar a data de sua realização, assegurando destarte condições para a obtenção dos resultados 
pretendidos, com o melhor esclarecimento possível aos participantes e, em consequência, melhores 
bases para as deliberações. 

Atenciosamente, 
Pedro Henrique Salgado Chrispim 
Dirigente do Núcleo Estratégia do GDPAPE 

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 


