
 
                                     

 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA 
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 

 

 

DATA – 08 de junho de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na plataforma 1 
Google Meet. ABERTURA – As 18h05m com a presença dos três membros da 2 
Comissão Eleitoral (a saber: Felipe Araldi (MIBA 2407, indicado pela Comissão 3 

de Pronunciamentos Atuariais), Rita Pasqual Anzolin (MIBA 822, indicada pela 4 
Comissão de Ética) e Michele de Mattos Dall Agnol (MIBA 2991, indicada pelo 5 
Conselho Fiscal)) teve início a primeira reunião da Comissão Eleitoral 2022. 6 
ORDEM DO DIA – 1)ELEIÇÃO DO PRESIDENTE – Cumprindo a determinação 7 
da Norma Eleitoral, foi realizada a escolha do presidente da Comissão, tendo 8 
sido escolhida para a função a MIBA Michele. Ficou definido também que a MIBA 9 

Rita exercerá a função de vice-presidente, auxiliando a presidente nas 10 

atribuições do cargo, e o MIBA Felipe a função de secretário, responsável pelo 11 

registro dos trabalhos e organização da documentação da Comissão.  12 
2)SISTEMA E DATA DA ELEIÇÃO – Foram realizadas considerações sobre a 13 
data de votação na qual levantou-se questionamentos sobre a quantidade de 14 
dias necessários para realização do pleito e a conveniência de realizá-lo antes 15 

ou depois do Congresso do IBA. Para avaliar o impacto da duração da votação 16 
no custo do sistema, a MIBA Michele ficou responsável por verificar junto aos 17 

prestadores consultados na Eleição passada, as variáveis que influenciam o 18 
preço do sistema. Todos os membros da Comissão ficaram responsáveis por 19 
consultar outros MIBA sobre a opinião desses em relação a realização das 20 

eleições antes ou depois do Congresso. 3)CORREIO-ELETRÔNICO 21 
INSTITUCIONAL, SEÇÃO NO SITE DO IBA E DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO 22 

– Os membros da Comissão debateram sobre a necessidade de criação de um 23 

correio-eletrônico para uso da Comissão, como canal oficial de comunicação 24 

com os associados ao instituto e de consolidação da documentação relativa às 25 
eleições. Foi deliberado pela criação de um correio-eletrônico a ser 26 

compartilhado pelos membros e que o mesmo deveria ter o domínio do 27 

endereço-eletrônico do IBA (atuarios.org.br), em que pese o custo de cerca de 28 
trinta reais mensais. Também foi aprovada demanda de criação de uma Seção 29 

na página do IBA relativa ao processo eleitoral e de publicação de uma notícia 30 
sobre o início do funcionamento da Comissão. O MIBA Felipe ficou responsável 31 
por providenciar isso perante a diretoria do IBA. ENCERRAMENTO – Não 32 

havendo mais nada a tratar, as 18h45m foi encerrada a reunião, devendo nova 33 
reunião ser convocada pela presidente assim que recebidas as respostas 34 
previstas no item 2. 35 
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