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Diretores falam sobre suas prioridades 
nesta nova gestão

AGE decidiu, por aclamação, confirmar nomes 
dos candidatos da chapa única Nova Gestão
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A nova Diretoria Executiva da ASTAPE-BA, 
para o triênio 2022-2025, tomou posse 
na manhã de quinta-feira (31/03), em 
solenidade conduzida pela assistente 
social da entidade, Simone Sacramento 
e realizada no CEPE – Salvador, em Stella 
Maris (fotos). Na ocasião, também foram 
empossados e certificados os membros 
do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal (titulares e suplentes)

Integraram a mesa oficial da soleni-
dade, o novo presidente, Honaldo Antô-
nio Fernandes Moreira, o vice-presidente, 
Antonio Carlos de Oliveira, o novo presi-
dente do Conselho Deliberativo, Getúlio 
Francisco da Cruz, o conselheiro, Epami-
nondas de Souza Mendes e o presidente 
do CEPE- Salvador, Dejair Santana. 

Durante a solenidade, foi realizada 
uma homenagem ao ex-conselheiro 
Aloisio Paim, pelos relevantes serviços 
prestados à entidade. 

No seu pronunciamento, o presiden-
te, Honaldo Antônio Moreira, apontou 
as dificuldades de envelhecer em um 
modelo econômico que não privilegia 
o trabalho, mas, sim, o capital. Projetou, 
ainda, os grandes desafios da gestão e 
a necessidade de redobrar os esforços 
para atender as demandas dos asso-
ciados e pensionistas. “É desafiador 
quando vemos a necessidade de desen-
volvermos um trabalho que priorize a 
utilização de ‘bálsamo’ para amenizar as 
dores daqueles que vestiram a camisa 
da empresa e outrora nada sentiam, e 
que hoje merecem ser, no mínimo,  res-
peitados”, enfatizou Honaldo. 

O presidente do Conselho Delibe-
rativo, Getúlio Francisco Cruz, também 
falou das muitas dificuldades que, na 
atualidade, enfrentam os trabalhadores 
petroleiros e suas entidades e destacou 
o trabalho colaborativo para enfrentá-

-las. “Estamos começando um novo 
mandato, com muita energia e trabalho, 
juntos, eu, os conselheiros e a diretoria 
executiva só teremos êxito se estiver-
mos todos juntos”, afirmou ele. 

Participaram da posse, o presidente 
da Associação dos Engenheiros da Pe-
trobrás, Núcleo Bahia (AEPET-BA), Mar-
cos André dos Santos e o conselheiro 
Francisco Raminelli; o diretor de Comu-
nicação do Sindipetro-BA, Radiovaldo 
Costa; o ex-vereador, Moises Rocha; o 
diretor da Associação dos Anistiados 
Políticos (Abraspet), Geraldo Braga; o 
vice-presidente da Federação dos Apo-
sentados da Bahia (Feapaseb), Lairton 
dos Santos Lima; escritórios de assesso-
ria jurídica: Barros e Barros Associados e 
ADV Advogados e Associados, parceiros 
da entidade. A programação cultural da 
solenidade contou com a participação 
do saxofonista, Tom Carvalho e a canto-

ra, Val Aquino, acompanhada de Nando 
Cubano e Mamão Show. 

Confira a composição da nova 
Diretoria Executiva da ASTAPE-BA
PRESIDENTE

Honaldo Antônio Fernandes Moreira
VICE-PRESIDENTE E DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Antonio Carlos de Oliveira
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Dagoberto Pamponet Sampaio
DIRETOR FINANCEIRO

Olivaldo Bispo dos Santos Filho
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

Valdemar Gabriel dos Santos
DIRETOR DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS

Reginaldo Barbosa

Conselho Deliberativo
PRESIDENTE

Getúlio Francisco Cruz
VICE-PRESIDENTE

Wilson Cohim Quariguazi

Nova Diretoria
já tomou posse 

Nenhum de nós é tão bom, 
quanto todos nós juntos.

Ray Kroc
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Seguindo as orientações do estatuto, 
o Conselho Deliberativo realizou a As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE), no 
dia 17/02, às 10h, no Salão de Esporte e 
Lazer da ASTAPE-BA (foto). A plenária da 
assembleia decidiu, por aclamação, ele-
ger os integrantes da Chapa única Nova 
Gestão, para o período 2022-2025. A Cha-
pa foi liderada por Honaldo Antônio Fer-
nandes Moreira e apoiada plenamente 
pelo Conselho Deliberativo.

Nesta assembleia, além dos mem-
bros do Conselho Deliberativo, foram 
eleitos também os integrantes do Conse-
lho Fiscal. Na ocasião, foi prestada uma 
homenagem póstuma ao fundador e 
ex-presidente da ASTAPE-BA, Astério 
Caetano Costa, que faleceu no dia 08/02 
deste ano. Também foram lembrados: os 
ex-conselheiros Elizabete Teles de Souza 
e Moacyr Vitor Santana, que morreram 
no exercício do mandato, na diretoria an-
terior; o ex-conselheiro Carlos Antonio 
Costa Cavalcanti e o diretor jurídico da 
Fenaspe, Mileno Carvalho.

Para ocupar as vagas de presidente e 
vice-presidente do Conselho Deliberati-
vo, duas chapas foram inscritas. A Chapa 
1 formada por Mário Eugênio da Silva e 
Marise Costa Sansão e a Chapa 2 formada 
por Getúlio Francisco Cruz e Wilson Cohim 
Quariguazi. A votação transcorreu dentro 
da normalidade, durante a AGE, mas, no 
fi nal da apuração, constatou-se um em-
pate. Cada chapa recebeu 15 votos. Houve 
dois votos em branco e foram registradas 
as ausências de cinco conselheiros.

Por conta disso, a plenária decidiu, 
por unanimidade, pela realização de 
uma nova votação, que ocorreu, no dia 
23/02, quando foi eleita a Chapa 2, inte-
grada por Getúlio Francisco Cruz e Wilson 
Cohim Quariguazi, recebendo 19 votos. 
A Chapa 1 teve 17 votos. Registrou-se a 
ausência de um conselheiro.

Em seguida, tendo sido a AGE trans-
formada em reunião extraordinária 
do Conselho Deliberativo, depois da 
eleição do presidente e vice-presiden-
te, foram apresentados os nomes de 
Honaldo Antônio Fernandes Moreira e 
Antonio Carlos de Oliveira para ocupar 
os cargos de presidente e vice-presi-
dente da Diretoria Executiva, tendo a 
concordância da plenária. Em seguida, 
o presidente, Honaldo Antônio Moreira, 
cumprindo o estabelecido no Estatuto, 
apresentou os nomes de oito conse-
lheiros para que a plenária da assem-
bleia escolhesse os quatro nomes dos 
titulares que iriam completar os cargos 
da Diretoria Executiva e os suplentes.

No fi nal da reunião, o ex-presidente 
da ASTAPE-BA, Mário Eugênio da Silva, 
fez um discurso emocionado de des-
pedida, falando sobre as difi culdades 
enfrentadas no mandato, por conta 
da pandemia, e desejou êxito à nova 
diretoria.

Os novos diretores já estão traba-
lhando em várias frentes para atender 
as demandas dos associados. Nos tem-
pos atuais, as difi culdades enfrentadas 
pelos aposentados e pensionistas, se 
multiplicam e as respostas devem ser 
rápidas.

Conheça a formação da atual diretoria 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fi
Eleições

AGE, por aclamação, decidiu 
consolidar candidatos da 
chapa única Nova Gestão

CDiretoria Executiva

S U P L E N T E S

Dagoberto 
Pamponet Sampaio 
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Honaldo Antonio 
Fernandes Moreira

PRESIDENTE

Valdemar Gabriel
dos Santos

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
E DE AÇÃO SOCIAL

Olivaldo Bispo
dos S. Filho

DIRETOR FINANCEIRO

Reginaldo 
Barbosa

DIRETOR DE ESPORTES, 
TURISMO E EVENTOS

Antonio Carlos
de Oliveira

VICE-PRESIDENTE E DIRETOR 
DE COMUNICAÇÃO
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Conselho Fiscal
T I T U L A R E S

Adelmo de 
Andrade Sampaio

Janilto Marcelino 
da Costa 

Valdemir Lopes 
Calmon 

Benedito da 
Conceição 

Cacildo do 
Nascimento 

Marivalda Santos 
de Castro
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executiva, membros conselheiros do 
iscal da ASTAPE-BA – Gestão 2022-2025

Conselho Deliberativo

Adelino Lopes
de Araújo
CONSELHEIRO

Dejair dos Anjos 
Santana 

CONSELHEIRO

José Carlos 
Montes

CONSELHEIRO
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VICE-PRESIDENTE

José Joaquim dos 
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José Moreira 
Santos
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Lairton Santos 
Lima

CONSELHEIRO

Manoel Damaceno 
de Souza

CONSELHEIRO

Maria Tereza B. de 
Azevedo

CONSELHEIRA

Mário Eugênio
da Silva

CONSELHEIRO

Marise Costa 
Sansão

CONSELHEIRA

Otacílio Gomes 
Santiago

CONSELHEIRO

Edenilson Santos 
Lopes

CONSELHEIRO
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Leite

CONSELHEIRO
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Souza Mendes

CONSELHEIRO
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CONSELHEIRO
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CONSELHEIRO
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Cruz 

PRESIDENTE
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Santos 
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CONSELHEIRO
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de Santana
CONSELHEIRO
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CONSELHEIRO

Almiro Conceição 
dos Santos 
CONSELHEIRO
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Gonçalo da Silva 

CONSELHEIRA
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Santos 

CONSELHEIRO
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CONSELHEIRO
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Ferreira

CONSELHEIRO

Climério Chaves 
Reis 

CONSELHEIRO
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Já empossados, os diretores da Executiva estão trabalhando para atender as demandas
dos associados e das pensionistas. Saiba quais serão as prioridades deles na nova gestão

“ Nesta gestão, faremos o possível e 
impossível para garantir os muitos 
programas e projetos sociais que foram 
descontinuados durante a pandemia. 
Contávamos com o suporte de muitos 
cursos: teatro, dança de salão, Informática, 
reciclagem, artesanato, etc, além da prática 
de Pilates, que promoviam a interação, 
principalmente, das pensionistas. Assim 
como desejamos retomar os convênios 
e as parcerias. É necessário captar mais 
associados e assegurar o retorno dos que 
estão afastados”

 Valdemar Gabriel dos Santos
 DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

“ Na nossa gestão, pretendemos 
desenvolver um trabalho em equipe, 
colaborativo, dinâmico e focado. 
Sem espaço para vaidades pessoais, 
atuaremos em conjunto para beneficiar os 
nossos associados. Desta forma, teremos 
mais tranquilidade para superar os 
desafios que, com certeza, serão muitos”

 Getúlio Francisco Cruz
 PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

“ Temos muito trabalho pela frente. Vamos apostar 
nas redes sociais para dinamizar o atendimento 
e a comunicação com os nossos associados de 
Salvador e das subsedes. Daremos prioridade 
à gestão transparente e o gerenciamento 
da arrecadação, vamos fomentar a relação 
de confiança entre diretores e associados. 
Pretendemos desenvolver uma política de 
valorização para os nossos colaboradores”

 Antonio Carlos de Oliveira
	 VICE-PRESIDENTE	E	DIRETOR	DE	COMUNICAÇÃO

“ Vamos continuar trabalhando  
exaustivamente para oferecer ações que 
contribuam para melhorar a qualidade de 
vida e o lazer dos associados. Assim como 
pretendemos dar prioridade aos projetos que 
estavam em andamento antes da pandemia, 
como por exemplo, o Projeto Integração, 
que promoveu atividades de lazer para os 
associados do interior”

 Reginaldo Barbosa
 DIRETOR DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS

“ Temos muita coisa a fazer para tornar realidade 
nossas ações e projetos que vão beneficiar os 
nossos associados e as pensionistas. Eles, com 
certeza, merecem atenção e cuidados. Pretendemos 
retomar alguns projetos já em andamento, mas, 
essencialmente, vamos implementar novas 
iniciativas para ampliar a nossa atuação”

 Olivaldo Bispo dos S. Filho
 DIRETOR FINANCEIRO 

“ Precisaremos superar os desafios com 
trabalho. Temos esperança e confiança 
de melhorias no futuro próximo para 
os nossos associados e pensionistas, 
que, neste momento, vêm tendo perdas 
financeiras gradativas. Mas, até passar 
esse período ruim, precisamos trabalhar, 
ininterruptamente, na implantação de uma 
rede de atendimento e suporte que priorize 
as demandas dos associados e pensionistas, 
contando sempre, com o apoio dos diretores, 
conselheiros e colaboradores” 

 Honaldo Antônio Fernandes Moreira
 PRESIDENTE

Diretoria executiva 
se reunirá com 
os associados 
que moram nas 
cidades do interior
Uma das prioridades da atual 
diretoria é realizar reuniões 
com os companheiros das 
subsedes, nas cidades do interior, 
para ouvir e conhecer suas 
demandas. O objetivo é retomar 
o contato com os aposentados 
e as pensionistas, agora que o 
esquema vacinal de terceira dose 
contra a Covid já atingiu quase 
50% da população, na Bahia. Foi 
proposto um calendário extenso 
para incluir todas as subsedes. 
A programação começa pelas 
cidades de Santo Amaro e São 
Francisco do Conde, no dia 05/04. 
Depois serão visitadas as cidades 
de Catu (07/04), São Sebastião do 
Passé (12/04), Feira de Santana 
(19/04), Alagoinhas (26/04), Mata 
de São João (28/04) e, finalmente, 
Candeias (05/05). 

Saúde

Rede do Cuidar
A Rede do Cuidar, parceira da 
ASTAPE-BA, oferece serviços de 
Check-up para diagnóstico de 
doenças do coração: ECG, Mapa e 
Holter. A empresa é especializada 
também em prestar serviço de 
Cuidadores de Pessoas (idosos, 
adultos, crianças e pessoas 
com deficiência) em casa ou 
no hospital. O atendimento 
é humanizado e rápido nas 
especialidades: Enfermagem, 
Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 
Fonoaudiologia e Consultoria  
Pós e Pré-Parto. 

Contatos:
71 999249-9754/98807-5292
@rededocuidar.ba
rededocuidar@gmail.com

“ Pretendemos aprimorar ainda mais as 
ferramentas administrativas da Associação, 
procurando corrigir as possíveis distorções na 
gestão. Para aumentar a arrecadação, vamos 
desenvolver campanhas de filiação de mais 
associados e pensionistas, em contrapartida, 
teremos de oferecer mais benefícios e 
assistencialismo, dentro dos limites da entidade”

 Dagoberto Pamponet Sampaio 
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Apresentação dos membros 
da Diretoria Executiva
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