
 
 

 

 

 
DECISÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

NO PEDIDO DE REGISTRO DE CHAPA CONCORRENTE  
NA ELEIÇÃO DE ABRIL DE 2021 

 
 

VITÓRIA 
 
Em 18 de dezembro de 2020 
 
 
Assunto: Pedido de registro de chapa que concorre às   

eleições que se realizarão na Assembleia Geral 
Ordinária da APOSVALE, nos dias 13, 14 e 15 de 
abril de 2021 

 
 
Considerando a apresentação de impugnação da candidatura do concorrente Marcos 
Antônio Rosa ao cargo de Diretor Regional, pela Chapa nº 1 – “TUDO PELO SOCIAL”, ao 
argumento de que na condição de empregado da VALIA não tem direito de votar e ser 
votado; 
 
Considerando a apresentação de impugnação da candidatura do concorrente Salustiano 
Ardito Sanches ao cargo de Vice Diretor Regional, pela Chapa nº 1 – “TUDO PELO 
SOCIAL”, ao argumento de que o cargo por ele exercido no atual mandato compromete 
a lisura do pleito, ao dar decisão de ofício quanto a impugnação dos membros da outra 
chapa concorrente;  
 
Considerando que as impugnações foram apresentadas no prazo previsto no item 3.2 
da Deliberação nº DCR - 03/2020, de 01 de outubro de 2020; 
 
Considerando a atribuição que me foi conferida pelo Conselho de Representantes, 
consubstanciada no item 3.3 da Deliberação nº DCR - 03/2020, de 01 de outubro de 
2020, DECIDO:  

 
(i) não acolher a impugnação da candidatura do concorrente Marcos Antônio 

Rosa ao cargo de Diretor Regional, já que conforme demonstra o 
contracheque que instruiu sua ficha de inscrição, o concorrente recebe 



suplementação de aposentadoria da Valia em caráter continuado, 
enquadrando-se, portanto, no rol de associado efetivo, a quem o Estatuto 
Social, em seu art. 7º, inciso I, alínea B, confere o direito de votar e ser 
votado; 

(ii) não acolher a impugnação da candidatura do concorrente Salustiano Ardito 
Sanches ao cargo de Vice Diretor Regional, haja vista que os atos executivos 
relativos ao recebimento do Protocolo de Registro de Chapa pelo Diretor 
Regional estão previstos no item 3.2 da DCR 03/2020. Os Diretores Regionais 
e Diretor Administrativo da APOSVALE foram orientados a conferir, 
juntamente com os chefes de secretaria, se os candidatos inscritos atendiam 
as condições de elegibilidade estatutárias e quando não fosse o caso, a 
receber a candidatura mediante ressalva, para posterior decisão pela 
Presidente do Conselho de Representantes. Conforme consta nos termos de 
recebimento do Protocolo de Registro de Chapa apresentados, este foi o 
procedimento realizado na Regional e não interfere no direito do Diretor 
Regional em exercício de se candidatar a outro cargo, ou até mesmo de 
impugnar eventual candidatura. 

(iii) DEFERIR o pedido de registro das candidaturas formuladas por MARCO 
ANTONIO ROSA e outros, constantes da Chapa nº 1 – “TUDO PELO SOCIAL”, 
por estarem atendidas as demais exigências previstas na Deliberação nº DCR 
- 03/2020, de 01 de outubro de 2020. 

 

 
Benedita de Fátima Moreira 

Presidente do Conselho de Representantes 


