
                                     

INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA 
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 

 
DATA – 07 de julho de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na plataforma 1 
Google Meet. ABERTURA – As 18h39m do dia 07 de julho de 2022 com a 2 
presença dos três membros da Comissão Eleitoral teve início a terceira reunião 3 

da Comissão Eleitoral 2022. ORDEM DO DIA – 1) RELATO DAS REUNIÕES 4 
COM A DIRETORIA  – Foi feito relato sobre a reunião ocorrida na terça-feira 5 
com representantes da Diretoria na terça-feira (05/07/2022), da qual participaram 6 
os membros Rita e Michele, e da reunião da Diretoria na quarta-feira 7 
(06/07/2022), na qual representou a Comissão a presidente Michele. Em relação 8 

a primeira reunião foram realizados esclarecimentos, sendo posteriormente 9 
encaminhado, ainda na terça-feira, um e-mail clarificando os pontos necessários 10 
cujo conteúdo foi discutido no grupo de Whatsapp da Comissão. Em relação a 11 

segunda reunião, destacou-se a preocupação da Diretoria em ampliar os dias de 12 
votação como forma de ampliar o quorum de participação e a recusa em 13 

disponibilizar o sistema de assinatura eletrônica do IBA para inscrição dos 14 
candidatos. 2) AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE VOTAÇÃO  – Foi decidido pela 15 

comissão pela ampliação do período de votação em um dia, incluindo-se a sexta-16 
feira, 9 de setembro 3) ASSINATURA ELETRÔNICA  – Não tendo ficado claro 17 
os motivos da negativa do Diretoria em disponibilizar o sistema de assinaturas 18 
eletrônica para a inscrição dos candidatos, o membro Felipe ficou encarregado 19 

de procurar os diretores de administração para esclarecimento e possível 20 
reversão da situação. 4) COTAÇÕES  – Foi definido que os membros Michele e 21 
Rita realizarão cotações com fornecedores de sistemas de votação 22 

eletrônica/virtual para o recebimento de propostas, considerando os quatro dias 23 
de votação, para três cargos, com cerca de 1078 eleitores (número de MIBAs 24 

aptos a votar, segundos dados repassados pela Diretoria), com envio de senhas 25 
por e-mail e cláusulas adicionais que contemplem a possibilidade de envios de 26 

SMS, lembretes e da realização de uma eleição suplementar para o Colégio de 27 
Sócios, com duração de um dia, caso necessário. 5) NOTÍCIAS ELEIÇÕES 28 

ANTERIORES  – Foi relatada pelo membro Felipe a dificuldade em conseguir 29 
acesso ao ter das notícias da eleição anterior, que serviriam de modelo pras 30 
comunicações desse ano. O mesmo ficou responsável por procurar a Diretoria 31 

de Comunicação para buscar uma solução. 6) CRONOGRAMA – Ficou definido 32 
que na metade do prazo de inscrição será enviado um e-mail pra todos os sócios 33 

relembrando sobre o fim do prazo e que durante os dias de votação a Comissão 34 
se reunirá diariamente, as 14h, para realizar um ponto de controle sobre o pleito 35 
e que a apuração deverá ocorrer no dia 12 de setembro. Foi definido ainda que 36 

a próxima reunião deverá ocorrer no dia 21 de julho, das 17h às 19h para 37 
homologação das candidaturas e apresentação das propostas de sistema. Ficou 38 

definido que, acatando sugestão de membros da Diretoria, será realizada 39 
apresentação dos candidatos pelo canal do IBA no Youtube, em parceria com a 40 

Liga de Ciências Atuariais – porém, entendeu-se adequado aguardar a 41 
homologação das candidaturas para procurar a LCA em condições de melhor 42 
formatar o evento. ENCERRAMENTO – Não havendo mais nada a tratar, as 19h 43 
foi encerrada a reunião. 44 
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