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ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO NRRJ PARA A GESTÃO 2011-2014

Em 19/07/2011 foi concluído o processo destinado à eleição da Diretoria Regional do CBDBNRRJ para a gestão 2011-2014. A eleição foi realizada em conformidade com as diretrizes do
Estatuto do CBDB (Capítulo IX) e o Regulamento Interno do CBDB (Item 3), por escrutínio
secreto, tendo ficado aptos a votar aqueles sócios efetivos individuais que estavam em dia
com as suas obrigações perante o CBDB.
A Chapa única inscrita e eleita para a gestão 2011-2014 ficou assim constituída:
Diretor Regional: Engº. Celso José Pires Filho (Eletrobrás-Furnas);
Tesoureira: Engª. Fernanda Otto Springer (Eletrobrás-Furnas);
Secretária: Engª. Letícia Costa Manna Leite (Eletrobrás-Furnas)
Na proclamação do resultado, no Clube de Engenharia, em nome da equipe da gestão 20082011 (Celso Pires, secretário; Étore Funchal e Jorge Mendes, tesoureiros; Antônio Cavalcanti,
Edson Teixeira e Euzébio Gil, adjuntos) o diretor regional – Manuel Martins – desejou sucesso
aos eleitos, colocando-se à disposição para colaborar no que venha a ser necessário.
Na ocasião, o diretor regional na gestão 2008-2011 - Manuel Martins - apresentou
agradecimentos, aqui reiterados, aos que contribuíram com as atividades do NRRJ, dentre
eles: ao Clube de Engenharia, habitual co-promotor de eventos e hospedeiro do CBDB em
suas dependências; à ABMS-NRRJ pelo apoio dado às atividades do NRRJ; aos sócios do
Núcleo pelas sugestões e participação nas atividades e nos eventos do CBDB; aos demais
membros da diretoria do NRRJ de 2008-2011 pelo empenho; aos Diretores, Conselheiros e
Superintendente do CBDB pela permanente colaboração; aos funcionários do CBDB - Marise
Marinho e Marcos Paulo Trindade -, pelo contínuo e eficiente apoio aos eventos e à
administração do NRRJ.
O presidente do CBDB, Dr. Erton Carvalho, esteve presente no Clube de Engenharia, quando
saudou a nova diretoria eleita para a gestão 2011-2014, assim como agradeceu pelo
desempenho da diretoria do NRRJ no período 2008-2011.

Fotos:
- Reunião de integração entre as diretorias do período 2008-2011 e a eleita para a gestão
2011-2014.

- Alocução do presidente do CBDB, Dr. Erton Carvalho, ao final da eleição.
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