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Número das chapas, currículo e proposta dos candidatos já estão
disponíveis
Publicada em 15/07/2019

O currículo e o programa de trabalho das oito duplas que concorrem ao Conselho Deliberativo
e das duas que disputam o Conselho Fiscal já estão disponíveis no Portal Petros. Os números
das chapas também já foram definidos. Conhecer os candidatos é essencial para escolher em
quem votar. Clique aqui e saiba mais sobre as Eleições Petros 2019.
Com as eleições deste ano, serão renovadas duas vagas no Conselho Deliberativo. Uma será
ocupada por uma dupla de assistidos (aposentado ou pensionista), e a outra pela dupla mais
votada após o preenchimento da primeira vaga, podendo ser formada por ativos ou assistidos.
No Conselho Fiscal, há uma vaga para uma dupla de assistidos.

Candidatos ao Conselho Deliberativo
Número da chapa

TITULAR

SUPLENTE

51

Marcelo Castilho da Silva

Dora Coe de Oliveira

52

Norton Cardoso Almeida

André Luis Araújo Santana

53

José Roberto Kaschel
Vieira

Herval Candido de Souza
Filho

54

Fernando Leite Siqueira

Hélio Ricardo dos Santos
Libório

55

Paulo Roberto Campos
Paes Barreto

Paulo da Luz Costa

56

Antero Miranda de Abreu

Raul Corrêa Rechden

57

Washington Luiz Faria
Salles

Francisco José Marques
Fernandes

58

Leonardo Luiz de Freitas

Valdir Luiz Dias

1

Candidatos ao Conselho Fiscal
Número da chapa

TITULAR

SUPLENTE

41

Linaldo Coy de Barros

Tereza da Silva Soares

42

Claudio da Costa Oliveira

Agnelson Camilo da Silva

Os conselhos Deliberativo e Fiscal são órgãos colegiados com representação paritária entre
os representantes indicados pela Petrobras e os eleitos pelos participantes. O Conselho
Deliberativo é o órgão máximo de governança e o Fiscal, o órgão de controle interno da
Fundação. Metade de seus integrantes é eleita pelos participantes ativos e assistidos em
votação direta a cada dois anos.
A votação vai de 2 de setembro a 16 do mesmo mês. E participar é essencial. Neste ano, pela
primeira vez, será possível, votar pelo Petros App. O voto também será computado pelo Portal
Petros ou pelo telefone – o número gratuito será divulgado em breve.
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