
 
 

EDITAL DE ELEIÇÃO 
 

PARA VAGA NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA 
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS 
 

A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo da Sociedade 
Ibgeana de Assistência e Seguridade - SIAS, entidade fechada de previdência 
complementar, inscrita no CNPJ n. 33.937.541/0001-08, com sede na Rua do 
Carmo, n. 11, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.011-020, com 
fundamento no art. 61 do Estatuto da SIAS e no art. 3º, II e IV, do Regulamento 
Eleitoral, pelo presente Edital, CONVOCA todos os participantes e assistidos 
adimplentes com suas obrigações perante a SIAS (contribuições para os 
planos de benefícios e parcelas de empréstimo) e inscritos até o dia 31 de 
março de 2019 em qualquer dos planos previdenciários administrados pela 
entidade, para votar (se maiores de 16 anos) e, se desejarem e preencherem 
os requisitos do art. 7º do Regulamento Eleitoral, disputar as seguintes vagas, 
como chapa, com mandato para o quadriênio 2019/2023: 
 

• Conselho Deliberativo: 2 (duas) vagas de titular e 2 (duas) de suplente; ou  

• Conselho Fiscal: 1 (uma) vaga de titular e 1 (uma) de suplente.  

 
A votação, eletrônica ou manual, ocorrerá no período de 24/6/2019 a 
28/6/2019, devendo as inscrições de candidatos (chapas) serem realizadas 
na sede da SIAS, no período de 9h do dia 22/4/2019 até as 17h do dia 
17/5/2019. Para obter maiores informações e votar, acesse www.rzc-
is.com.br/sias2019, a partir de 12 de abril de 2019. 
 
O pedido de inscrição, acompanhado dos documentos mencionados no art. 10, 
§ 5º, do Regulamento Eleitoral, deverá ser entregue lacrado, pessoalmente ou 
por via postal, na sede da SIAS. Na hipótese de candidatos residentes fora da 
Cidade do Rio de Janeiro, serão aceitas inscrições em envelope lacrado, 
enviado por SEDEX, cujas despesas serão reembolsadas pela SIAS. 
 
Os candidatos se inscreverão e concorrerão compondo chapa, para cada 
Conselho, integrada pelo titular e seu respectivo suplente.  
 
O Regulamento Eleitoral está disponível no site da Entidade (www.sias.org.br). 
 
Havendo dúvidas, os interessados poderão entrar em contato diretamente com 
a Comissão Eleitoral no telefone (21) 2505-0068 ou pelo e-mail 
comissaoeleitoral2019@sias.org.br 
 

 
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019. 

 
COMISSÃO ELEITORAL 
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