
  

  

 
 

 Ata - Eleições Sul Previdência 2022  
 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, às dezessete horas, na 
sede da Sul Previdência, a Rua Vidal Ramos 31, 11º andar, Centro, em Florianópolis, foi 
aberta pelo Presidente da Comissão Eleitoral, Sra. Vanessa Duarte, reunião com a 
presença dos membros da comissão, com os seguintes desmembramentos:  
 
1)  Com base no artigo 11 do parágrafo único: “Parágrafo Único: Em atendimento aos 
princípios da celeridade e economicidade, na hipótese de haver apenas uma chapa 
inscrita, esta será declarada vencedora por aclamação, após a sua homologação pela 
Comissão Eleitoral.” foi dispensada a Assembleia Geral para Eleição de Membros do 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Entidade,  em ato contínuo a Presidente 
declarou a chapa Brasil vencedora da eleição 
 
2) A Comissão Eleitoral, em obediência ao Regulamento Eleitoral e Edital de convocação, 
HOMOLOGOU os nomes de Antônio Carlos dos Santos para Conselheiro Titular e 
Fernando Schaun Reis para Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo. E para o 
Conselho Fiscal HOMOLOGOU o nome de Guilherme Cordeiro como Conselheiro Titular.  
 
3) Determinou que fosse dado conhecimento a todos os participantes, através de 
publicação no site da Sul Previdência, da nominata dos eleitos e respectivos cargos, bem 
como solicitou a todos os presentes que assinassem a lista de presença para que a 
mesma fosse anexada a presente ata como peça obrigatória.  
 
O Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu a todos pela presença, principalmente 
pelo empenho de todos em conduzir este processo eleitoral de forma democrática e 
civilizada e nada mais havendo a tratar ou quem quisesse fazer uso da palavra, encerrou 
os trabalhos, cuja ata segue devidamente assinada eletronicamente. 
 
Vanessa Duarte 
Presidente da Comissão Eleitoral 
 
 
Leandro da Costa Vieira 
Membro da Comissão Eleitoral 
 
 
Fabiano Sponholz Araújo 
Membro da Comissão Eleitoral 
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Assinaturas

Vanessa Silvana Duarte

CPF: 036.540.519-10

Assinou em 31 out 2022 às 17:57:48

Fabiano Sponholz Araujo

CPF: 042.887.729-07

Assinou em 01 nov 2022 às 15:03:30

Leandro da Costa Vieira

CPF: 024.444.119-78

Assinou em 31 out 2022 às 18:14:21

Log

31 out 2022, 17:56:08 Operador com email vanessaduarte@sulprevidencia.org.br na Conta d99427e9-8da7-466e-bfe1-

95a3f516a241 criou este documento número a456e5d7-4e6c-45c4-abf8-0568c2bfa27c. Data

limite para assinatura do documento: 30 de novembro de 2022 (17:54). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

31 out 2022, 17:56:09 Operador com email vanessaduarte@sulprevidencia.org.br na Conta d99427e9-8da7-466e-bfe1-

95a3f516a241 adicionou à Lista de Assinatura:

vanessaduarte@sulprevidencia.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Vanessa Silvana Duarte e CPF 036.540.519-10.

31 out 2022, 17:56:09 Operador com email vanessaduarte@sulprevidencia.org.br na Conta d99427e9-8da7-466e-bfe1-

95a3f516a241 adicionou à Lista de Assinatura:

diretorfomento@sulprevidencia.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Fabiano Sponholz Araujo e CPF 042.887.729-07.

31 out 2022, 17:56:09 Operador com email vanessaduarte@sulprevidencia.org.br na Conta d99427e9-8da7-466e-bfe1-

95a3f516a241 adicionou à Lista de Assinatura:

vieira.leandro@yahoo.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Leandro da Costa Vieira e CPF 024.444.119-78.
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31 out 2022, 17:57:48 Vanessa Silvana Duarte assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

vanessaduarte@sulprevidencia.org.br. CPF informado: 036.540.519-10. IP: 187.49.236.20.

Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 out 2022, 18:14:21 Leandro da Costa Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

vieira.leandro@yahoo.com.br. CPF informado: 024.444.119-78. IP: 201.25.242.10. Componente

de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 nov 2022, 15:03:30 Fabiano Sponholz Araujo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

diretorfomento@sulprevidencia.org.br. CPF informado: 042.887.729-07. IP: 177.220.174.2.

Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 nov 2022, 15:03:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a456e5d7-4e6c-45c4-abf8-0568c2bfa27c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a456e5d7-4e6c-45c4-abf8-0568c2bfa27c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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