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Ao Presidente da Ambep
Sr. Júlio Guedes da Conceição.
Resposta referente a carta enviada no dia 16 de abril de 2013, pelo Sr. Presidente da
AMBEP – Júlio Guedes da Conceição, com Apoio da Ambep de candidatos
divergentes. Suas inverdades e seus efeitos políticos na campanha.
Julio escreveu: Com Referência ao Informativo FENASPE, de 12/04/2013, a

AMBEP não apoiará os candidatos indicados pelo CDPP e recomendados por
essa Federação, tendo em vista a forma pela qual foi conduzido o processo de
escolha dos mesmos, sem que a AMBEP tivesse sido devidamente esclarecida
dos motivos que levaram a FENASPE a adotar tal procedimento, decidindo a
escolha dos candidatos, sem a previa participação das entidades filiadas.
1) Inverdade:
Essa presidência foi convidada a participar das reuniões da Diretoria Executiva da
Fenaspe, justamente para que fosse tirada por consenso indicação de candidatos a ser
apresentada às demais afiliadas, mas preferiu não comparecer e o representante da
AMBEP presente informou que a AMBEP iria apresentar candidatos próprios
independente do que a FENASPE deliberasse. Perguntado quem seria o candidato
informou que seria ele Villela. Na oportunidade foi informado àquele representante
da AMBEP que a dupla de aposentados indicada seria Fernando Siqueira e Bruni.
Depois, em contato mantido com o presidente da AEPET que foi justamente buscar a
unidade entre as afiliadas, essa presidência informou que não era verdade o que o
Villela havia dito e que apenas a AMBEP desejava apresentar candidatos para serem
apreciados pela FENASPE, mas nunca o fez. Quando o CDPP convocou os
participantes para a reunião onde os nomes seriam deliberados, essa presidência não
se fez presente porque já havia declinado da participação da Ambep naquele Comitê,
mas autorizou o dirigente do Sindipetro AM/PA/MA - Agnelson a informar os nomes
dos indicados pela Ambep onde se incluia o do próprio Agnelson. Essa informação foi
prestada pelo dirigente na reunião do CDPP.
Julio escreveu: Ao excluir a AMBEP do processo que resultou na escolha dos

candidatos pelo CDPP, a própria FENASPE quebrou a tão desejada unidade
que agora vem apregoar como sendo o principal objetivo a ser alcançado nas
presentes eleições.
2) Inverdade:
Fica claro como a AMBEP de forma planejada e proposital é quem provocou a quebra
da unidade, tanto como afiliada da FENASPE como indiretamente participante do
CDPP. O que nunca havia ocorrido quando o saudoso presidente e Conselheiro
Deliberativo Eleito da Petros estava entre nós.
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Julio escreveu: Em eleições passadas as escolhas dos candidatos, de um modo

geral, eram feitas de forma a atender primordialmente às conveniências
pessoais e até mesmo, em determinadas ocasiões, a interesses
políticos/partidários/sindicais.
Como resultado, os candidatos apresentados aos eleitores eram quase sempre
os mesmos, havendo apenas um frequente rodízio de nomes e cargos.
3) Inverdade:
Nas reuniões do CDPP que tirou as candidaturas indicadas pela FENASPE de Paulo
Brandão, Fernando Siqueira, Epaminondas e Emidio não ocorreu nenhuma posição
contrária da AMBEP e na seguinte onde a FNP indicou sua dupla, vossa senhoria
quando solicitada pela Direção Executiva da FENASPE, com uso de microfone
afirmou
que
a
AMBEP
apoiaria
a
indicação
feita.
Portanto, a afirmação acima não corresponde a verdade.
Julio escreveu: Assim , a AMBEP, por decisão de sua Diretoria, resolveu apoiar

candidatos que, em seu modo de ver, possuem capacidade e interesse em
cumprir seus mandatos tendo como princípio básico a defesa da Petros e dos
integrantes dos seus planos de previdência, sem se deixar conduzir por seus
interesses pessoais, ou de política sindical/partidária.
4) Inverdade:
A afirmação equivocada dessa presidência de que os Conselheiros Eleitos com apoio
do CDPP não cumprem seus mandatos conforme compromisso de campanha,
atingem diretamente o eleito e reeleito Conselheiro Yvan Barretto de Carvalho, que
não pode se defender porque é falecido. Este ilustre Conselheiro e consagrado
dirigente da AMBEP, tem sua atuação denunciada, inclusive, ao Ministério Publico
pelos integrantes das chapas que a direção da AMBEP informa apoio, o que no
mínimo é surpreendente.
Assim sendo, damos como encerrado este assunto informando que a AMBEP é a
única entre as afiliadas que preferiu romper com a unidade da categoria de
aposentados e pensionistas. Cabe lembrar que uma grande parte dos associados da
AMBEP é formada por participantes não aposentados que, em sua grande maioria,
nas últimas eleições para o Conselho de Administração da Petrobrás votaram em
Silvio Sinedino.
Atenciosamente,
Diretoria Executiva da FENASPE
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