EDIÇÃO Nº 16 –ABRIL/2017

ELEIÇÕES SIAS 2017
Conselho Deliberativo e Fiscal
O período de votação para a eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal já está aberto e vai até o
dia 7 de abril. Você poderá votar acessando o link a seguir: Eleições Conselhos 2017
Conforme informado em 17/03/2017, no SIAS Comunica nº 09, a comissão homologou as inscrições
dos candidatos e respectivas chapas conforme abaixo:
CONSELHO DELIBERATIVO
Chapa única

Titular: Maria Aparecida de Almeida Valadares
Suplente: Josimara Martins Dias Nonato
CONSELHO FISCAL

Chapa única

Titular: Lauro Pimentel Junior
Suplente: Maria Izabel Bellotti Pereira

Embora concorram chapas únicas para cada Conselho, é importante a participação de todos na
escolha daqueles que representarão os participantes e assistidos na estrutura organizacional da
SIAS, consolidando o processo democrático adotado pela entidade de acordo com a legislação
pertinente.
Início da votação eletrônica (8h)

03/04/2017

Término da votação eletrônica (17h)

07/04/2017

Em caso de extravio da senha que foi enviada pelos Correios, ela poderá ser recuperada acessando
o link: Recuperação de senha.
Se houver alguma dúvida sobre o processo de votação, consulte o passo-a-passo a seguir: Passo-apasso votação.
A votação eletrônica encerra-se às 17 horas do dia 7 de abril de 2017 (horários de Brasília-DF), e as
cédulas entregues nas agências dos Correios serão aceitas se postadas até aquele horário em
envelope lacrado.
Informamos que a Comissão Eleitoral, em atenção ao Regulamento, divulgou no último dia 26 as
propagandas recebidas dos candidatos. Para conhecer a síntese curricular de cada um, acesse a
página dos candidatos no site da SIAS e clique no nome deles.

PARTICIPE!
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