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Este é o sétimo informe voltado à AGO e à AGE
virtuais que faremos realizar no entre 31.08 e
03.09.2010.
1. NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR
As assembleias serão virtuais. Haverá uma
primeira parte em videoconferência e uma segunda de
votação em plataforma digital.
Todos os itens de Pauta serão deliberativos, isto
é: cada afiliado participante votará “SIM” se apoia a
proposição da Direção Colegiada e “NÃO” se dela
discorda. O termo “Abstenção” é autoexplicativo.
Preocupados com a possível dificuldade de
entendimento, por parte dos votantes na AGO e na
AGE, dos itens de Pauta constantes dos Editais de
Convocação para as mesmas, os membros da
Direção
Colegiada
resolveram
criar
um
esclarecimento em que não restasse nenhuma dúvida
sobre o que significará cada uma das 10 respostas,
sejam “SIM”, “NÃO” ou Abstenção.
Vale também dizer que, para cada uma das
respostas, o “SIM” caracteriza também a concordância
com as propostas da Direção Colegiada.
Pois nunca houve, na história do GDPAPE,
qualquer Assembleia em que a Direção não tenha
explicitado sua posição e feito suas propostas, que
submeteu ao plenário.
2. QUAIS SERÃO OS ITENS DE PAUTA E QUAL O
SENTIDO DE CADA VOTO??
Passamos à citação dos 7 itens da AGE, criando
para cada um uma pergunta em linguagem
absolutamente simples (aqui expressa em azul itálico)
cuja resposta, seja “SIM”, “NÃO” ou “Abstenho-me”,
não gere nenhuma dúvida no espírito dos votantes:

6. Inclusão da defesa dos Pré-70 entre os objetivos
do GDPAPE: Você decide pela inclusão da
defesa dos direitos dos afiliados prè-70 entre os
objetivos do GDPAPE?
7. Nova forma de custeio do GDPAPE: Você decide
pela implantação de nova forma de custeio do
GDPAPE?
Vamos agora aos 3 itens da AGO (valendo a
mesma filosofia da AGE):
1. Exame das Contas do período de gestão da
última Direção Colegiada, acrescido dos meses
de abril a julho de 2020, devido ao COVID-19:
Você decide pela aprovação das contas
apresentadas?
2. Exame do Relatório de Atividades do período:
Você decide pela aprovação do Relatório de
Atividades?
3. Eleição da chapa para a DC e o CF do GDPAPE
para o biênio 2020 – 2022: Você decide pela
aprovação da Chapa única, elegendo assim seus
candidatos?
Vale lembrar que, além destes informativos,
haverá, para cada assembleia, uma videoconferência
com exposição da pauta e perguntas e respostas.
Nossa intenção é fazer com que não restem mais
dúvidas quando das escolhas dos afiliados pelo voto.
3. PERMANEÇAM ATENTOS
Ainda nos esforçaremos para a emissão de mais
informativos como este, para esclarecer mais e mais
os afiliados.
Mas lembrem-se: No início da próxima semana
começam as assembleias:




Segunda à tarde, videoconferência da AGE;
Terça, à tarde, videoconferência da AGO;
De terça a quinta, iniciando e acabando perto do
final da tarde: votação em plataforma digital.

1. Prosseguimento da ação contra separação das
massas
(R-NR):
Você
decide
pelo
prosseguimento da ação?

4. Você sabia que...?

2. Prosseguimento da ACP (PED); Você decide pelo
prosseguimento da ação?

Procuramos manter sempre atualizado o ‘site’ de
nosso GDPAPE (www.gdpape.org)?

3. Ingresso nas ações em que Petros cobra dívidas
da Petrobras: Você decide pelo ingresso do
GDPAPE nas ações de cobrança?

Visite-o para saber das atualidades! Veja o
quanto tem sido visitado!

4. Denúncias de gestores e ex-gestores da Petros
junto a órgãos de controle: Você decide pela
realização de denúncias, pelo GDPAPE, sobre
gestores e ex-gestores da Petros aos órgãos de
controle?
5. Inclusão da AMS entre os objetivos do GDPAPE:
Você decide pela inclusão da defesa dos afiliados
quanto à AMS entre os objetivos do GDPAPE?

Atenciosamente,
Diretoria Colegiada / GDPAPE

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

