
 
 

 

 
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 Antônio 
Vitor Ramalho ao cargo de membro efetivo do Conselho de Representantes, pela Chapa 
nº 2 – “MUDANÇA E RENOVAÇÃO”, ao argumento de que exerce atividade correlata 
vedada pelo item 2.1, alínea c, da DCR 03/2020, no SINDFER, aonde ocupa o cargo de 
delegado suplente representante junto à Federação;  
 
Considerando a apresentação de impugnação da candidatura do concorrente Valter 
Pereira de Andrade ao cargo de membro suplente do Conselho de Representantes, pela 
Chapa nº 2 – “MUDANÇA E RENOVAÇÃO”, por estar em débito com APOSVALE, pelo não 
pagamento das mensalidades desde novembro de 2018;  
 
Considerando a apresentação de impugnação da candidatura do concorrente Francisco 
de Paulo Rodrigues ao cargo de membro suplente do Conselho de Representantes, pela 
Chapa nº 2 – “MUDANÇA E RENOVAÇÃO”, ao argumento de que exerce atividade 
correlata vedada pelo item 2.1, alínea c, da DCR 03/2020, correspondente ao cargo de 
Presidente da APECOVALE;  
 
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 impugnações das candidaturas dos concorrentes Antônio Vitor 

Ramalho ao cargo de membro efetivo do Conselho de Representantes e 
Francisco de Paulo Rodrigues ao cargo de membro suplente do Conselho de 
Representantes,  já que a vedação ao exercício de atividade correlata 
constante no item 2.1, alínea c, da DCR 03/2020 é aplicável à candidatura aos 
cargos dos órgãos de execução (art. 22, III, Estatuto Social) e não aos cargos 
do órgão de orientação e deliberação para o qual os concorrentes 
impugnados pretendem se eleger; 

(ii) acolher a impugnação da candidatura do concorrente Valter Pereira de 
Andrade ao cargo de membro suplente do Conselho de Representantes, pela 
Chapa nº 2 – “MUDANÇA E RENOVAÇÃO”, pois conforme dispõe o art.7º, 
inciso I, b.2 do Estatuto Social, só poderá se registrar como candidato a 
qualquer cargo eletivo da APOSVALE, o associado que não tenha 
interrompido suas mensalidades nos 24 meses que antecedem da realização 
da eleição; 

(iii) assegurar à Chapa nº 2 – “MUDANÇA E RENOVAÇÃO”, o direito de 
recomposição da Chapa, com a substituição do membro impugnado ao cargo 
de membro suplente do Conselho de Representantes, até o dia 08/01/2021, 
conforme estabelece o item 5 do calendário constante no Edital de 
Convocação para a AGO de abril de 2021.  

 

 
Benedita de Fátima Moreira 

Presidente do Conselho de Representantes 


