
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 21 – SETEMBRO/2019 
 

PROCLAMAÇÃO DAS ELEIÇÕES E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS  

 
Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29 de agosto, e em 
conformidade com Artigo 62 do Estatuto da entidade e Artigo 28 do Regulamento 
Eleitoral, foi proclamado o resultado das eleições para preenchimento de cargos 
nos conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS, conforme resultado divulgado no 
SIAS Comunica Edição Nº 17 - Julho/2019.  

Nas reuniões extraordinárias dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, realizadas no 
dia 30 de agosto, na sede da entidade, tomaram posse os novos conselheiros 
indicados e eleitos, para cumprir mandato de 4 (quatro) anos, a partir do dia 2 de 
setembro.  

São eles:  

a) no Conselho Deliberativo: 
 

• eleitos pelos participantes e assistidos: como titulares, as Sras. Maria do 
Socorro Pacheco de Pinho e Nadir Alves Barbosa Ribeiro e, como suplentes, 
a Sra. Vilma da Rocha Quintanilha e o Sr. Nereu Ribeiro Soares Junior;  
 

• indicados pelo Patrocinador (IBGE): como titular, a Sra. Millane Chaves da 
Silva e, como suplente, a Sra. Idília Marques Pereira. 

 
Para presidir o Conselho Deliberativo foi indicado pelos conselheiros 
representantes dos patrocinadores e instituidor o Sr. Carlos Cesar Bittencourt 
Sobral. 
 
b) no Conselho Fiscal: 

• eleitos pelos participantes e assistidos: como titular, o Sr. Jorge Pinto 
Gomes e, como suplente, o Sr. Carlos Alberto Correa e Castro Junior;  
 

• indicados pelo Patrocinador (IBGE): como titular, a Sra. Paula Dias 
Azevedo e, como suplente, o Sr. Max Athayde Fraga. 

 
Para presidir o Conselho Fiscal foi indicado pelos conselheiros representantes 
dos participantes e assistidos o Sr. Lauro Pimentel Junior. 

COMUNICA 



 

 

Na oportunidade, a Diretoria Executiva desejou sucesso aos novos 
conselheiros e apresentou os agradecimentos pelos relevantes serviços 
prestados à SIAS aos conselheiros que tiveram seus mandatos encerrados. 

A nova composição dos Conselhos, a partir de 2/9/2019, passa a ser a 
seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RJ, 02 de setembro de 2019. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 


