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DATA – 12 de setembro de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na 
plataforma Google Meet. ABERTURA – Às 12h12m do dia 12 de setembro de 
2022 com a presença dos três membros teve início a oitava reunião da Comissão 
Eleitoral 2022 para procedimentos de apuração da votação. ORDEM DO DIA – 
1) ANÁLISE DOS VOTOS EM SEPARADOS Foram recebidos vinte e nove votos 
em separado, que devem ser analisados individualmente, com base nos 
seguintes critérios: 1) verificar se o CPF/CNPJ não consta na base dos que 
votaram; 2) verificar se o CPF/CNPJ está na base de membros ativos do 
Instituto; e 3) verificar se o telefone utilizado para recebimento da senha consta 
no cadastro do respectivo CPF/CNPJ, admitindo pequenas variações, como 
ausência do DDD ou do “9” inicial. Dessa etapa de validação participou o 
prestador de serviço do IBA, Luiz Henrique. Nenhum voto constava na base de 
votantes. A maioria dos votos em separados era de sócios Suspensos, 
Inadimplentes ou cujo CPF não constava na base. Dos votos restantes, uma 
parte constava com os telefones com pequenas variações ou no campo de 
telefones secundário, sendo assim validados, enquanto os demais não tinham 
número de telefone cadastrado semelhante ao que consta no cadastro do IBA. 
Assim, por não atenderem esses critérios, foram rejeitados os votos em 
separados dos seguintes CPF/CNPJ’s: 81***21533; 61221***00149; 
115***13740; 37***62720; 70***88693; 466***29820; 32***42390; 
300200***00106; 498***15825; 160***81793; 486***45877; 18***06078; 
153***48727; 75***13801; 51***44600; 73***39722; 10***54770; 30***61060; 
407***07886; 82***28738; 52***19743; 112***11607; 392***38821 e 
145***26781. A relação com os cinco votos que devem ser contabilizados foi 
enviado à empresa Pandora para os procedimentos de inclusão dos votos junto 
aos demais. Foi aprovada proposta de que seja sugerido ao IBA um 
recadastramento específico do telefone celular para os MIBA/CIBA que não 
possuem esse dado no cadastro e para os que tenham CPF sem dígito 
verificador válido. Às 12h29m a reunião foi suspensa para ser retomada às 18h 
com o representante da empresa contratada para realização da votação. 
2)APURAÇÃO Às 18h14m foi retomada a reunião para apuração dos votos com 
a participação do representante da empresa Pandora, Maurício. Foi verificado 
que não houve pedido de nenhuma chapa ou candidato para acompanhar a 
apuração. Foi enviado o arquivo para apuração para o e-mail da Comissão. A 
reunião foi alterada para a sala para “cmz-dsgf-ryf” para permitir a gravação, que 
iniciou-se em seguida. Foram realizados os procedimentos de apuração de votos 
com a chave privada da Comissão Eleitoral. Total de votos: 525 (quinhentos e 
vinte e cinco votos). Foi apurado o seguinte resultado: PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE: RAQUEL MARIMON E GIANCARLO GERMANY (471 votos) e 
NENHUM (54 votos). COLÉGIO DE SÓCIOS: ANDRÉA CARDOSO (240 votos); 
BARRETTO (141 votos); CRISTIANE CORRÊA (219 votos); DANIEL R. CONDE 
(268 votos); FABIO GARRIDO (238 votos); FERNANDA CHAVES (276 votos); 
GABRIEL SÁTYRO (191 votos); GLACE CARVAS (259 votos); IVAN SANT’ANA 
(209 votos); LUCAS B. F. VILAS BOAS (182 votos); MARCO PONTES (223 
votos); PRISCILA PORTAL (229 votos) e NENHUM (40 votos). CONSELHO 
FISCAL: BRUNO PEREIRA CUNHA (334 votos); MELO (230 votos) e NENHUM 
(170 votos). Foi encerrada a gravação. Sendo necessários 132 votos para ser 
eleito ao Colégio de Sócios, todos os candidatos são considerados eleitos. O 
resultado será enviado à Diretoria de Comunicação do IBA para publicação na 
página do Instituto, conforme definido pela Norma Eleitoral, tão logo as 
assinaturas dessa ata, que foi lida e aprovada durante a reunião, sejam 
registradas pelos membros dessa Comissão Eleitoral. ENCERRAMENTO – Às 
18h49m foi encerrada a reunião, com previsão de novo encontro às 13h do dia 
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16 de setembro para análise de eventuais recursos e ajustes sobre a 
participação desta Comissão na Assembleia Geral, que será retomada no dia 19 
de setembro, e eleição suplementar para as vagas remanescentes no Conselho 
Fiscal. 
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