
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA 
ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 

 
DATA – 19 de setembro de 2022. LOCAL – Sala virtual “nvd-hnhj-puy” na 
plataforma Google Meet. ABERTURA – Às 17h01m do dia 19 de setembro de 
2022 com a presença dos três membros teve início a nona reunião da Comissão 
Eleitoral 2022. ORDEM DO DIA – 1)ANÁLISE DOS RECURSOS Não foram 
recebidos recursos no prazo, informação que foi repassada para a Diretoria 
ainda na sexta-feira (16) para que essa possa homologar a eleição. Na mesma 
mensagem foi informado que a documentação relativa a eleição está salva no 
Drive do e-mail da Comissão, à disposição para ser arquivado no IBA, conforme 
a Norma 2)RELAÇÃO DE VOTANTES Foi homologado modelo de Relação de 
Votantes enviado pela empresa Pandora, uma vez que não foram apresentadas 
sugestões. A relação assinada, foi encaminhada pela empresa no dia de hoje e 
salva no Drive da Comissão para utilização futura. 3)VAGAS 

REMANESCENTES CONSELHO FISCAL O membro Felipe informou que em 
negociação com a empresa Pandora houve um desconto de R$ 800,00 
(oitocentos reais) para realização de um segundo turno que abrangesse apenas 
a eleição para o Conselho Fiscal por um dia. Entretanto, não houve consenso 
sobre a utilização do sistema para o preenchimento dessas vagas a ser 
apresentada na Assembleia, cabendo ressaltar que os membros da Comissão 
entendem terem sido cumpridas as atribuições desta Comissão durante o pleito. 
ENCERRAMENTO – Às 17h16m foi encerrada a reunião, sem previsão de novo 
encontro - que, em caso de necessidade, poderá ser realizado mediante 
convocação da presidente ou da maioria dos membros dessa Comissão, até que 
seja dada posse aos eleitos no pleito. 
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