
ATA 003/2022 
 

Às quatorze horas do dia quatorze de abril de dois mil e vinte e dois, na modalidade 
virtual, reuniram-se os integrantes da Comissão Eleitoral Rodrigo Sisnandes Pereira 
- Presidente da Comissão Eleitoral, Saul Fernando Pedron, Delmir Marques 
Gonçalves, João Andersen Corte Real, Ponciano Padilha e Fabricio Trombini 
Jacobus, para tratar do que segue:  
 
UM) O Presidente inicia a reunião informando que em atendimento ao Artigo 10, 
esta reunião tem como objetivo a análise das inscrições, a qual resultará na 
aceitação ou impugnação de cada uma das candidaturas.  
 
DOIS) Após realizada as análises de cada uma das candidaturas, o Presidente 
comunica a ACEITAÇÃO das seguintes inscrições:  
 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 

1. Gisele Weisheimer; 
2. Luciane Nunes Zanini de Oliveira; 
3. Luiz Carlos Pereira da Silva; 
4. Ronaldo Schuck; e 
5. Rosaura Cunha Teixeira de Mello. 

 
CONSELHO FISCAL 
 

1. Abelmaim Alessandro da Silva; 
2. Celionara Wiggers Piccini Guimarães; 
3. Julia Ritter;er de Abreu; e 
4. Juliano de Paula. 

 
 

TRÊS) Continuando, o Presidente comunica a IMPUGNAÇÃO das seguintes 

candidaturas: 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

 

1. Cesar Augusto Oliveira Farias;  
2. Fabricio Vilneck Cavalheiro; 
3. Jurandir João Farias;  
4. Pricila Reis Trein;  
5. Rosali Gomes.  

 
 
CONSELHO FISCAL 
 

1. Adão Eunes Albuquerque;  
2. Paulo Renato Silva Renner. 
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Registra-se que as candidaturas impugnadas receberão, formalmente e diretamente, 

as razões que embasaram a decisão, conforme preceitua os termos do §3º do Artigo 

10 do Regulamento Eleitoral.  

 

QUATRO) Após análise das candidaturas e considerando que a Consultoria Kolme 

Desenvolvimento Empresarial está assessorando o Conselho Deliberativo desta 

EFPC no processo de recrutamento e seleção para preenchimento dos cargos de 

Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Previdência e, ainda, em fiel 

observância ao caráter de sigilo previsto nos itens 3.5 e 3.6 do processo de seleção, 

e diante da interdependência entre os Processos Eleitoral e Seletivo, ambos em 

tramitação, observado que no processo eleitoral conforme disposto no §4º, do Art 7º 

do Regulamento do processo “É vedado a qualquer candidato concorrer a mais de 

um cargo nos órgãos de governança da FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA”, os 

membros da Comissão Eleitoral aprovaram, por unanimidade, encaminhar a lista 

dos candidatos inscritos no Processo Eleitoral, para preenchimento nos cargos de 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal desta Fundação Família Previdência, assim 

como o Regulamento do referido pleito, solicitando que referida Consultoria realize a 

verificação de existência de candidaturas concomitantes nos Processos Eleitoral e 

Seletivo, situação a qual deve ser exposta à esta Comissão Eleitoral por meio de 

indicação unicamente do número de ocorrências por cargo pretendido, sendo 

preservada a identidade dos mesmos. Solicitou, ainda, que a Consultoria entre em 

contato com os candidatos com inscrições conflitantes, esclarecendo quanto ao 

impedimento exposto e solicite posicionamento formal acerca da escolha de 

manutenção de sua candidatura para um dos pleitos, ou mesmo que seja 

confirmada a sua vontade de manutenção nos dois certames. 

 

CINCO) O Presidente reforça que, conforme determina o Artigo 11 do Regulamento 
Eleitoral, os candidatos impugnados poderão apresentar recurso por escrito à 
Comissão Eleitoral, entre às 9h do dia 20-04-2022 e às 18h do dia 25-04- 2022. 
 
SEIS) O Presidente informa que a Comissão Eleitoral divulgará o resultado dos 
recursos no dia 06-05-2022, às 10h, na sede da FUNDAÇÃO FAMÍLIA 
PREVIDÊNCIA, através do Presidente da Comissão Eleitoral, em reunião virtual e 
aberta a todos os candidatos inscritos, quando então serão definitivamente aceitas e 
homologadas as candidaturas, ressalvadas as disposições do § 3º do art. 9º do 
Regulamento Eleitoral. Também deverá ser definida, nesta data, por sorteio, a 
ordem das candidaturas na cédula eleitoral. 
 
SETE) ASSUNTOS GERAIS: a) Resposta Candidato : Registrou-se que os termos 

da resposta aos questionamentos encaminhados pela candidata Luciane Nunes 

Zanini de Oliveira , enviado  através de e-mail, no dia 08-04-2022, relativamente a 

participação concomitantemente nos Processo Seletivo para os cargos da Diretoria 

Executiva e Processo Eleitoral da Fundação Família Previdência e endereço 

eletrônico das certidões negativas requeridas no inciso II do § 1º do art. 9º disposto 
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no Regulamento Eleitoral, foi discutida pelos membros da Comissão, na mesma 

data,  sendo informado ao (a) candidato (a) que conforme disposto no §4º do Art. 7º 

do Regulamento Eleitoral que é vedado a qualquer candidato concorrer a mais de 

um cargo nos órgãos de governança da Fundação Família Previdência; b) Reunião 

Comissão Eleitoral: Registrou que a próxima reunião virtual da Comissão Eleitoral 

será realizada no dia 27/04 (quarta-feira), às 13h30min, para julgamento dos 

recursos de impugnação. 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 15h25min. 
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