
APOSVALE

Itabira, 04 de janeiro de 2O2t

CR/EXT -OO4|2O2L

llustríssimo Senhor

José Cupertino Gomes

Av. lpiranga,2tl

Amazonas

Itabira - MG

Prezado Senhor,

Para seu conhecimento, estou anexando a minha decisão, na qualidade de Presidente

do Conselho de Representantes, de deferir o pedido de registro das candidaturas

formulado por Vossa Senhoria e outros associados, QUe concorrerão na Diretoria

Regional em ltabira/Mc, à eleição para os cargos dos órgãos de gestão administrativa,

mencionados no artigo 22, incisos I e lll, alínea "b" do Estatuto Social da APOSVALE, a

se realizar durante a Assembleia Geral Ordinária nos dias L3,t4 e L5 de abrilde 2021..

Atenciosamente,

Benedita de Fátima Moreira

Presidente do Conselho de Representantes

R. Santa Luzia, 685 - 10.o andar - CEP. 20030-041 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

Tels.: (21) 2506-1050 - Fax: (21) 2262-3736 - www.aposvale.org.br



APOSVALE

DECISÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

NO PEDIDO DE REGISTRO DE CHAPA CONCORRENTE

NA ELE|çÃO DE ABRTL DE2O2L

ITABIRA

Em 18 de dezembro de 2020

Assunto: Pedido de registro de chapa que concorre às

eleições que se reolizorõo no Assembleio Gerol
Ordinória do APOSVALE, nos dios 73, 74 e 75 de
abril de 2027

Considerando o decurso do prazo previsto no item 3.2 da Deliberação ne DCR - 03/2020,
de 0L de outubro de2O2O, sem que houvesse impugnação da candidatura de qualquer
concorrente à cargos na Diretoria da APOSVALE em ltabira e ao Conselho de
Representantes, relacionados na Chapa ns 2 - "RENOVAçÃO E fRnTSPARÊNClA";

Considerando, as declarações de desistências às candidaturas formuladas pelos
concorrentes José Celso de Assis, Maria Emídia de Campos Moraes e Ernani Bragança
Lemos. Bem como o pedido de registro das candidaturas formulado por JOSÉ

CUPERTINO GOMES e outros, visando a recomposição da Chapa ne 2 - "RENOVAçÃO E

TRANSPARÊNCIA";

Considerando a atribuição que me foi conferida pelo Conselho de Representantes,
consubstanciada no item 3.3 e subitem 3.3.2 da Deliberação ne DCR - O3/202O, de 01 de

outubro de 2020, com a redação dada pela instrução complementar ne 2 da DCR -
O3/2O20, DECIDO homologar os pedidos de desistência formulados, delegar à Diretoria
Regionalde ltabira a publicidade dos nomes dos membros da chapa ne 2 - "RENOVAçÃO
E TRANSPARÊNCIA", afixando o protocolo de registro da chapa recomposta no quadro
de avisos na Regional, para cumprimento do prazo de impugnação previsto no item 6
do Calendário inserto no Edital de Convocação para a AGO de abril de 2021.
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Benedita de Fátima Moreira
Presidente do Conselho de Representantes
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