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DATA – 06 de setembro de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na 
plataforma Google Meet. ABERTURA – Às 12h02m do dia 06 de setembro de 
2022 com a presença dos três membros teve início a sétima reunião da 
Comissão Eleitoral 2022 para acompanhamento do período de votação. ORDEM 
DO DIA – 1) ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO Conforme relatório das 
9h49m haviam votado dois sócios registrados, sem nenhum voto em separado, 
nem incidentes relatados até o momento da reunião. Já foi ordenado ao 
prestador o envio de e-mail com orientações para voto conforme 11.1.3.a da 
Norma. Se até o final do dia, não for disparado, a Comissão enviará do próprio 
endereço de correio-eletrônico para todos que estão na Base de Dados. Horário 
da apuração no dia 12, a ser confirmado com os prestadores, deverá ser às 12h. 
Às 12h21m a reunião foi suspensa para ser retomada no dia seguinte, às 12h. 
Às 12h do dia 07 de setembro de 2022, com a presença dos três membros, foi 
retomada a sétima reunião da CEIBA 2022 para acompanhamento da votação. 
Conforme relatório das 18h32m do dia anterior haviam votado 243 sócios 
registrados e foram registrados outros 10 votos em separado. Foi verificado que 
o material publicado pelo candidato Fábio Garrido na página da Comissão 
excedia o limite de páginas estipulado pela Comissão. Chamou a atenção dos 
membros da Comissão o fato de não ter sido encontrado no histórico de e-mails 
o encaminhamento do mesmo do candidato para a Comissão e da Comissão 
para o prestador responsável pela publicação. Decidiu por solicitar a exclusão 
do material da página, comunicando o candidato e solicitando ao prestador a 
origem do pedido de publicação. O membro Felipe apresentou proposta para 
realizar consulta junto à Diretoria do IBA sobre a liberação dos valores previstos 
em contrato com a Pandora para o segundo turno, dado que será necessária a 
realização ao menos de uma eleição suplementar para o Conselho Fiscal. As 
membros Rita e Michele defenderam que não haveria necessidade de 
contratação do sistema apenas para eleição das novas vagas do Conselho 
Fiscal, podendo-se adotar o formato realizado nos pleitos anteriores. Felipe 
alegou que esse formato não garantia o segredo do voto, exigido pelo Estatuto. 
Decidiu-se pelo envio da consulta, como precaução, deixando-se a decisão de 
realização de novas eleições com o sistema da Pandora para um momento 
posterior. Na consulta também constará questionamento sobre o andamento dos 
pagamentos à empresa prestadora. Conforme discutido no grupo de whatsapp 
com os prestadores, haverá necessidade de duas reuniões no dia 12, sendo a 
primeira para validação dos votos em separado e a segunda para apuração. Para 
a primeira foi mantido o horário previamente acertado de 12h e para a segunda 
ficou definido o horário das 18h. Às 12h22m a reunião foi suspensa para ser 
retomada no dia seguinte, às 12h. Às 12h07m do dia 08 de setembro de 2022, 
com a presença dos três membros, foi retomada a sétima reunião da CEIBA 
2022 para acompanhamento da votação. Conforme relatório das 09h45m 
haviam votado 362 sócios registrados e foram registrados outros 15 votos em 
separado. Não foram relatados incidentes até esse momento. Ficou definido que 
será solicitado à empresa fornecedora do sistema de votação o envio de 
mensagens SMS aos telefones que ainda não tenham votado até a manhã 
seguinte, último dia do pleito. Às 12h21m a reunião foi suspensa para ser 
retomada no dia seguinte, às 18h. Às 18h03m do dia 09 de setembro de 2022, 
com a presença dos três membros, foi retomada a sétima reunião da CEIBA 
2022 para acompanhamento da votação. Conforme relatório das 17h29m 
haviam votado 505 sócios registrados e foram registrados outros 26 votos em 
separado. Novamente, não houve registros de incidentes no sistema de votação. 
Conforme informação enviada pelo prestador responsável pela página do IBA na 
internet, a publicação do material do candidato Fábio havia sido realizada por 
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meio de pedido via whatsapp. A Comissão decidiu enviar um novo correio-
eletrônico reforçando o pedido para que as publicações na página da Comissão 
sejam realizadas somente a pedido desta, com cópia para a Diretoria de 
Administração do IBA e o diretor que informou o telefone do prestador ao 
candidato. ENCERRAMENTO – Às 18h17m do dia 09 de setembro foi encerrada 
a reunião, com previsão de novo encontro às 12h do dia 12 de setembro para 
validação dos votos em separados, apuração e comunicação à Diretoria do IBA. 
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