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Ata da Reunião da Comissão Eleitoral  1 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral da Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do 2 
Sul. Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se via videoconferência os 3 
membros da Comissão Eleitoral da Fundação, designados pela Portaria nº 001/2020 do Conselho Deliberativo: Ivanir 4 
Maria Argenta dos Santos, Presidente, Ana Maria Annoni, Carlos Roberto Vieira da Cunha, Cátia Berger Rolim, 5 
Francisco Emílio Manteze e Nélcia Maria Machado Pinto. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde 6 
e autoridades sanitárias locais, sobrevinda pela regulação Municipal e Estadual que mantém medidas sanitárias 7 
restritivas para prevenção e contenção do contágio pela pandemia COVID-19 (novo Coronavírus), permanece a 8 
Fundação com a execução remota das suas atividades. Diante deste cenário, o Conselho Deliberativo mantém a 9 
realização das suas reuniões de forma virtual, nesse contexto, a presente reunião desta Comissão será igualmente 10 
realizada na modalidade de videoconferência (Google Meet), a qual terá validade imediata para todos os efeitos legais 11 
e será, posteriormente, reduzida a termo e oportunamente colhidas as assinaturas dos participantes. Considerando a 12 
incerteza sobre a normalização dos serviços presenciais, as definições ocorridas nesta data permanecerão válidas 13 
independentemente da coleta de assinatura, sempre que possível, realizada via certificado digital. A Presidente indicou 14 
Cátia Berger Rolim para secretariar a presente reunião, e deu início a mesma lendo o Edital de Convocação, cuja 15 
Ordem do Dia foi apreciada como segue: 1) Pedido de desistência de candidatura e 2) Assuntos Gerais. Na sequência, 16 
os participantes iniciaram no item 1) Pedido de desistência de candidatura: A Presidente registrou o recebimento do 17 
pedido de desistência de candidatura do senhor Marcelo Antônio Araldi Brandoli. A Presidente informou que o 18 
pedido de solicitação de desistência/exclusão da candidatura no processo eleitoral ao Conselho Deliberativo foi 19 
encaminhado para o e-mail eleicoes@fapers.org.br no dia vinte e sete do corrente mês, e que na mesma data o 20 
Presidente do Conselho Deliberativo foi comunicado sobre o fato, também via e-mail. Diante do disposto no artigo 35 21 
do Regulamento Eleitoral, esta Comissão acatou o referido pedido, desta forma, a urna eleitoral está ajustada e 22 
contempla os nomes dos candidatos Cristiano Ramos Moreira e Eduardo Mariotti Gonçalves para a área eleitoral nº 23 
03 do Conselho Deliberativo. A Presidente concluiu este item, registrando que nesta data a presente ata será 24 
encaminhada ao Presidente do Conselho Deliberativo e será incluída no ícone Eleições do site da FAPERS. 2) 25 
Assuntos Gerais: a) Urna eleitoral: A Presidente informou que recebeu a lista da última lotação dos empregados da 26 
ASCAR cedidos e/ou licença sem remuneração e participantes da FAPERS no dia vinte e seis do corrente mês, já 27 
tendo incluído manualmente na urna eletrônica os possíveis eleitores da área eleitoral nº 3. Quanto a matrícula 15.466, 28 
após análise, esta Comissão definiu pela inclusão da mesma na urna eleitoral, como sendo lotado no Escritório 29 
Central, tendo em vista o disposto no Art. 35 do Regimento Eleitoral. b) Período de votação: Cátia relembrou os 30 
presentes que o período de votação será de três a quatorze de maio, e já está previsto a divulgação de notícia e card no 31 
site e mídias sociais da FAPERS no dia três de maio informando o referido período e o link da urna eletrônica. Cátia 32 
registrou que estão agendadas mais cinco publicações no site e mídias sociais, bem como, envio de dois e-mail 33 
marketing aos eleitores da área eleitoral 03 divulgando o link da urna e o período de votação. Nada mais havendo a 34 
tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas, e esta ata após lida e aprovada será por todos assinada. 35 
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