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Às quatorze horas do dia trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, na 

modalidade virtual, reuniram-se os integrantes da Comissão Eleitoral Saul Fernando 

Pedron Diretor Financeiro no exercício da Presidência desta Fundação Família 

Previdência e, por conseguinte, no exercício da Presidência desta Comissão 

Eleitoral, em razão de férias do Senhor Rodrigo Sisnandes Pereira, Delmir Marques 

Gonçalves, João Andersen Corte Real, Ponciano Padilha e Fabricio Trombini 

Jacobus, bem como os membros da Comissão Operacional para tratar do que 

segue: UM) ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS – VOTAÇÃO PELA 

PLATAFORMA ELETRÔNICA: Foram analisadas pela Comissão Eleitoral as 

propostas encaminhadas pelas seguintes empresas: a) Sinqia S.A; b) Webvoto 

Tecnologia; c) Incorp Technology Informática; d) RF Fábrica de Software - Eleja 

Online; e) TAFNER Solutions LTDA e f) RH Master Sistemas LTDA - VOTOONLINE. 

Considerando as propostas apresentadas pelas empresas supracitadas, a Comissão 

Eleitoral recomendou à Diretoria Executiva a contratação da empresa Webvoto 

Tecnologia, visto que a mesma atendeu integralmente o escopo solicitado, pela 

ampla experiência com entidades do segmento, assim como por ser o melhor 

custo/benefício. Foi informado ainda pelos membros da Comissão Operacional que 

o assunto será apresentado à Diretoria Executiva, em reunião extraordinária 

agendada para o dia 04-04-2022.  DOIS) RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO 

ELEITORAL/2022: O Diretor Saul relatou que o Conselho Deliberativo aprovou a 

retificação do regulamento eleitoral/2022, em reunião realizada no dia 29-03-2022, 

mais especificamente  adequações no inciso II do Art. 2º e inclusão de parágrafo 

único no mesmo artigo, em observância as previsões das Disposições Gerais do 

Estatuto desta FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, quanto a redação contida no 

Art. 96, § 3º, assim como publicação de errata. Após explanação, a Comissão 

Eleitoral aprovou que seja realizado publicação de Edital nas mídias de 

comunicação (jornal), destacando os pontos de alteração do regulamento. 

Aprovaram, ainda, que a Comissão Operacional faça divulgação da abertura das 

inscrições para participação do processo eleitoral a todos os participantes da 

Entidade. TRÊS) ASSUNTOS GERAIS: Registrou que a próxima reunião virtual da 

Comissão Eleitoral será realizada no dia 14-04-2022 (quinta-feira), às 14h, para 

análise das inscrições. Após leitura e aprovação, a presente ata foi consensada e 

assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. E, por nada mais haver a tratar, foi 

encerrada reunião às 15h. 
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