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Eleições Petros: oito duplas inscritas para o Conselho
Deliberativo e duas para o Fiscal
Publicada em 24/06/2019

Oito duplas de titular e suplente se inscreveram para as eleições ao Conselho Deliberativo da
Petros, enquanto outras duas concorrerão ao Conselho Fiscal. O prazo de inscrição terminou
às 17h do dia 18/6. Abaixo, segue a lista de inscritos.
Candidatos ao Conselho Deliberativo
Titular

Suplente

José Roberto Kaschel Vieira

Herval Candido de Souza Filho

Antero Miranda de Abreu

Raul Corrêa Rechden

Norton Cardoso Almeida

André Luis Araújo Santana

Fernando Leite Siqueira

Hélio Ricardo dos Santos Libório

Leonardo Luiz de Freitas

Valdir Luiz Dias

Washington Luiz Faria Salles

Francisco José Marques Fernandes

Marcelo Castilho da Silva

Dora Coe de Oliveira

Paulo Roberto Campos Paes Barreto

Paulo da Luz Costa

Candidatos ao Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Linaldo Coy de Barros

Tereza da Silva Soares

Claudio da Costa Oliveira

Agnelson Camilo da Silva

O edital prevê a possibilidade de questionamentos ou pedidos de impugnação das
candidaturas até 28/6. Caso isso ocorra, os inscritos poderão apresentar defesa entre os dias
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8 e 12/7. A divulgação final dos nomes dos candidatos está prevista para o período entre 15 e
19/7.
A eleição para um mandato de quatro anos ocorrerá entre 2 e 16/9. Duas duplas de titular e
suplente serão escolhidas para o Conselho Deliberativo — uma será formada por assistidos
(aposentados ou pensionistas) e a outra será a mais votada após o preenchimento da primeira
vaga, podendo ser formada por ativos ou assistidos. Para o Conselho Fiscal, será eleita
apenas uma dupla de assistidos.
Após a validação das candidaturas, os eleitores terão acesso ao currículo e à proposta de
trabalho de cada dupla. O processo eleitoral será acompanhado e certificado por empresa
especializada em segurança da informação. A novidade deste ano é a possibilidade de votar
pelo Petros App. Também será possível votar aqui pelo Portal Petros ou pelo telefone – o
número gratuito será divulgado em breve.
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