
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA 
ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 

 
DATA – 30 de julho de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na 1 
plataforma Google Meet. ABERTURA – As 10h14m do dia 30 de julho de 2022 2 

com a presença dos três membros da Comissão Eleitoral teve início a quinta 3 
reunião da Comissão Eleitoral 2022. ORDEM DO DIA – 1)APRESENTAÇÃO 4 
DAS PROPOSTAS DE SISTEMA PARA VOTAÇÃO  – Foram apresentadas 5 
pela vice-presidente Rita as quatro propostas enviadas pelas empresas  para o 6 
endereço de correio-eletrônico da Comissão, conforme Mapa de Preços anexo. 7 

2)DIVULGAÇÃO DAS PLATAFORMAS DOS CANDIDATOS NO YOUTUBE E 8 
INSTAGRAM – Com a participação dos representantes da Liga de Ciências 9 
Atuariais (LCA), Pablo Raphael e Pedro, foi discutida a forma de apresentação 10 
dos candidatos  pelo YouTube e Instagram do IBA e da Liga. Ficou definido 11 

que a chapa que concorre à presidência terá até cinco minutos para sua 12 
apresentação e que os demais candidatos poderão usufruir de até três minutos. 13 
No dia 21 de agosto será publicado um vídeo da presidente da Comissão e nos 14 
cinco dias seguintes três vídeos diários dos candidatos, na seguinte ordem: 15 

Presidência, Conselho Fiscal e Colégio de Sócios. No dia 27 de agosto será 16 
publicado um único vídeo contendo todas as apresentações. A ordem de 17 
divulgação respeitara o envio das inscrições dos candidatos. Só serão 18 
publicados os vídeos dos candidatos que façam o envio dos mesmos para o 19 

correio-eletrônico da Comissão, via anexo ou com o endereço de publicação do 20 
mesmo na internet, até o dia 14 de agosto e que possuam duração mínima da 21 

metade do tempo limite. 3)ESCOLHA DO SISTEMAS DE VOTAÇÃO – 22 

Considerando-se a diversidade de valores entre as quatro propostas 23 

apresentadas, decidiu-se, inicialmente, eliminar todas que superar a média, 24 
recaindo a escolha sobre as empresas Pandora e Votoonline. Por apresentar 25 

uma proposta mais completa e detalhada, com uma diferença de preço inferior 26 
a 10%, foi escolhida a empresa Pandora. A presidente da Comissão ficou 27 
responsável por entrar em contato com a empresa, para comunicar a escolha e 28 

dar início as tratativas para formalização junto ao IBA, bem como verificar a 29 
inconsistência nas informações relativas ao quantitativo de votantes. 30 

4)DEMAIS ASSUNTOS – Assim que for recebida da LCA a orientação para 31 
gravação dos vídeos de divulgação das candidaturas, será enviado resposta 32 

aos e-mails de inscrição das candidaturas homologadas com essas instruções 33 
e alertando sobre a divulgação de “pdf” na página do IBA aprovada na reunião 34 

anterior a ser publicado junto aos nomes dos candidatos na página da 35 
Comissão no sítio do IBA, que serão inseridos na segunda-feira, 01 de agosto. 36 
Fica agendada nova reunião da comissão para o dia 15 de agosto, 13h30m. 37 
ENCERRAMENTO – Não havendo nada mais a tratar, as 11h10m foi 38 
encerrada a reunião. 39 
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ANEXO – Mapa de Preços 41 

Empresa Proposta (R$) 

Incorp Technology Informática 6,347.00  

Smartmatic Não respondeu 

Multilinks Não respondeu 

Pandora 3,800.00  

Tafner 6,108.00  

Votoonline 3,486.00  

Média de preços 4,935.25  
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