Goiânia, 15 de março de 2019

ELEIÇÕES ELETRA - CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
04 de abril de 2019
A eleição para que você, participante e/ou assistido, possa escolher o seu representante nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da ELETRA será no próximo dia 04
de abril de 2019. Não deixe de participar!
Serão 2 (duas) vagas para o Conselho Fiscal (titular e suplente), sendo uma para o mandato completo de 4 (quatro) e outra para um mandato tampão de 2 (dois)
anos. No Conselho Deliberativo, será preenchida apenas 1 (uma) vaga (titular e suplente).
Votar e escolher os seus representantes é muito importante, para que você possa, por meio deles, acompanhar as atividades da entidade, entender as decisões
tomadas e conhecer melhor os assuntos da Fundação.
Neste ano, a votação será efetuada on-line, ou seja, você poderá acessar o portal institucional da ELETRA (www.eletra.org.br) e votar em qualquer lugar, diretamente de seu computador de trabalho ou da sua casa.
Para facilitar o acesso de todos, a ELETRA também disponibilizará, na sede da entidade, um notebook para que os participantes e/ou assistidos possam ali votar.
Conheça as chapas e seus candidatos e faça uma escolha consciente:

CONSELHO DELIBERATIVO
João de Oliveira Júnior (Titular)

Daniela Marília da Silva (Suplente)

Chapa 1

Edmilson Ribeiro de Lima (Titular)

Eduardo de Mesquita Lima (Suplente)

Chapa 2

CONSELHO FISCAL
Américo José dos Santos (Titular)

Elias José dos Anjos (Suplente)

Chapa 1

Uildes Urbieta (Titular)

Maria Lúcia Cabral (Suplente)

Chapa 2

Rafael Barbosa de Carvalho (Titular)

Cássio Pereira Vieira (Suplente)

Chapa 3
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Horário de Funcionamento
De segunda a sexta-feira
das 8h às 12h e
das 13h30min às 17h30min

