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Às nove horas do dia vinte e três 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 

JURÍDICACOMPLEMENTAR QUANTO AOS TERMOS DO OFÍCIO n° 2022-04-28-

0031-APAR-RS: Após análise, os membros da Comissão Eleitoral ratificaram seu 

posicionamento, aprovando os aspectos materiais da referida manifestação, e  

considerando o aponte realizado na manifestação jurídica complementar quanto a 

ausência de comprovação da regularidade de representação da Associação 

supramencionada para intentar qualquer requerimento em face desta Entidade, 

recomendaram que o Conselho Deliberativo na qualidade de Órgão Máximo desta 

EFPC, solicite os documentos (Atos Constitutivos) que comprovem a legitimidade de 

representação da referida Associação, antecipadamente a uma resposta aos termos 

do Ofício n° 2022_04_28_0031. Na hipótese de atendimento da postulação de envio 

dos documentos (Atos Constitutivos) que comprovem a legitimidade de 

representação da referida Associação, visando a economicidade de procedimentos 

internos, desde logo, solicitaram, a aprovação para realizar a expedição de resposta 

aos termos do Ofício 2022_04_28_0031_APAR-RS e, também, formalizar 

posicionamento desta Fundação Família Previdência, conforme proposição anexa. 

DOIS) ASSUNTOS GERAIS: a) Modalidade da Reunião para Apuração dos 

Votos: Em observância a previsão disposta no § 7º do art. 17 do Regulamento 

Eleitoral e diante do abrandamento do regime de quarentena (COVID 19) a 

Comissão Eleitoral decidiu, por unanimidade, solicitar ao Conselho Deliberativo 

autorização para realizar a apuração dos votos agendada para o dia 31-05-2022, 

conforme § 2º do art. 17 do Regulamento Eleitoral, na modalidade Híbrida. 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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