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Às nove horas do dia dezessete de maio 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, João Andersen Corte 
Real, Delmir Marques Gonçalves,  Fabrício Trombini Jacobus e Ponciano Padilha, 
para tratar do que segue: UM) ANÁLISE DA MANISFESTAÇÃO JURÍDICA 
QUANTO AOS TERMOS DO OFÍCIO n° 2022-04-28-0031-APAR-RS: Após análise 
e conforme solicitado no item dois a) da ata nº 005/2022 desta Comissão Eleitoral, a 
Comissão aprovou os aspectos materiais da referida manifestação, debatendo 
quanto a questão similar que ocorre quando do preenchimento de duas vagas de 
mandato eletivo para o Senado Federal. Decidiu, por unanimidade, solicitar 
complementação abordando a avaliação, frente ao tempo de existência e a falta de 
envio do estatuto social mencionado no ofício, quanto à legitimidade de 
representatividade da Associação dos Participantes de Planos Previdenciários da 
Fundação CEEE – APAR-RS. Por conta da complementação quanto a esse aspecto, 
igualmente solicita a avaliação se o exemplo do Senado Federal quando de eleição 
com o preenchimento de 2 vagas aplica-se ao caso. DOIS) ASSUNTOS GERAIS: a) 
Resposta Candidatos: Os membros da Comissão consensaram as respostas aos 
questionamentos dos candidatos Luciane Nunes Zanini de Oliveira, Ronaldo Schuck 
e Pricila Trein, devendo as mesmas serem respondidas de forma individual e 
coletiva através de comunicado orientativo, nos seguintes termos: A Fundação 
Família Previdência, está empenhada na análise e publicação do material de 
campanha enviado pelos 14 candidatos que estão concorrendo ao pleito, para as 
vagas nos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva. E, em atendimento 
ao §2º do Art. 28 do Regulamento Eleitoral – as divulgações obedecerão a ordem 
cronológica de recebimento do material de campanha dos candidatos. Esta 
Comissão Eleitoral está providenciando a divulgação de material explicativo, no 
sentido de orientar a todos os participantes em relação ao processo de votação no 
sistema de votação através da Plataforma Eletrônica: Internet, Aplicativo Meu Plano 
ou telefone. E ainda, reforçar que seja observado por todos os candidatos, os 
regramentos constantes nos requisitos para publicação do material de campanha 
nos canais de comunicação desta Fundação Família Previdência, destacando que 
as divulgações realizadas pelos candidatos, nas suas redes sociais, não estão 
previstas nos regramentos internos, sendo os próprios candidatos responsáveis por 
suas divulgações. A apuração de denúncias quanto ao descumprimento dos 
regramentos dispostos no Regulamento Eleitoral e requisitos para publicação do 
material de campanha serão analisados por esta comissão mediante indicação do 
dispositivo infringido.  b) Registrou, ainda, que a próxima reunião virtual da 
Comissão Eleitoral será realizada no dia 23-05-2022 (segunda-feira), às 9h.  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 11h. 
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