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Ata da reunião da Comissão Eleitoral da Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão 3 
Rural no Rio Grande do Sul. Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às 4 
quatorze horas, reuniram-se via videoconferência os membros da Comissão Eleitoral da Fundação: 5 
Ana Maria Annoni, Presidente, Carlos Roberto Vieira da Cunha, Cátia Berger Rolim e Francisco 6 
Emílio Manteze. Seguindo as orientações das autoridades locais referente as medidas sanitárias 7 
restritivas para prevenção e contenção do contágio pela pandemia COVID-19 (novo Coronavírus), 8 
permanece a Fundação com a execução remota das suas atividades enquanto perdurar a condição 9 
de pandemia. Diante deste cenário, o Conselho Deliberativo mantém a realização das suas 10 
reuniões de forma virtual, nesse contexto, a presente reunião desta Comissão será igualmente 11 
realizada na modalidade de videoconferência, a qual terá validade imediata para todos os efeitos 12 
legais e será, posteriormente, reduzida a termo e oportunamente colhidas as assinaturas dos 13 
participantes. Considerando a incerteza sobre a normalização dos serviços presenciais, as 14 
definições ocorridas nesta data permanecerão válidas independentemente da coleta de assinatura, 15 
sempre que possível, realizada via certificado digital. A Presidente, Ana Maria Annoni, indicou 16 
Cátia Berger Rolim para secretariar a presente reunião e deu início a mesma lendo o Edital de 17 
Convocação, cuja Ordem do Dia foi apreciada como segue: 1) Apreciação do Regulamento 18 
Eleitoral e 2) Assuntos Gerais. Na sequência, os participantes iniciaram no item: 1) Apreciação 19 
do Regulamento Eleitoral: Os membros da Comissão apreciaram a minuta do Regulamento 20 
Eleitoral 2022 encaminhada pela consultoria Castro Barcellos. Após análise, os presentes 21 
acataram as sugestões encaminhadas com exceção ao § 3º Artigo 10.  2) Assuntos Gerais: a) 22 
Horário: A Presidente registrou que a convocação para a presente reunião foi emitida para às 23 
16horas, porém visando garantir o quórum e mediante os compromissos profissionais dos 24 
membros desta Comissão, o início foi antecipado para às 14 horas, mediante acerto prévio entre os 25 
referidos membros. b) ausência justificada: A Presidente registrou que Ivanir Maria Argenta dos 26 
Santos encontra-se ausente em decorrência de compromissos profissionais. Registrou, também, 27 
que Nélcia Maria Machado Pinto não conseguiu participar da presente reunião em decorrência de 28 
dificuldades de conexão. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Ana Maria Annoni, encerrou a 29 
reunião às quinze horas e vinte minutos, e eu, Cátia Berger Rolim, Secretária, lavrei a presente ata 30 
que foi lida, aprovada, e será assinada por todos.  31 
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