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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral do IPREVITA - Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirím - ES.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, na
sede do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Itapemirim - ES, reuniram-se os membros da comissão eleitoral, composta pelos servidores
municipais ISABELLA RIBEIRO MARINUZZI, LUIZ CLAUDIO SOARES DA SILVA e
RAPHAELLA LOPES GAZZANI MARVILA, estando ausentes os membros GEREMIAS SILVA

DE GOES e TAIRONE PORTO BRAZIL, todos nomeados pela Portaria IPREVITA n® 21, de
30 de março de 2020. De Início, o Presidente da Comissão Eleitoral LUIZ CLÁUDIO SOARES

DA SILVA abriu a reunião convidando o Diretor-Presidente do IPREVITA Wilson Marques Paz
para apresentar á Comissão a Portaria 9.097 de 14 de abril de 2020, da Secretaria de

Previdência Social/Ministério da Economia que estabelece parâmetros e requisitos para o
atendimento, pelos dirigentes e gestores dos RPPS. Após a apresentação, o Wilson Marques
se ausentou e o Presidente da Comissão Eleitoral LUIZ CLÁUDIO SOARES DA SILVA

reassumiu os trabalhos, chamando os presentes a dialogar sobre as novas informações.
Tendo sido apresentadas as regras estabelecidas pela dita Portaria, a Comiossão Eleitoral
chegou ao consenso que a aplicação das regras por ela estabelecidas deverão ser
implementadas a partir da data da posse dos membros eleitos. Luiz Cláudio convidou os

è

presentes a discutirem o modelo de ficha de inscrição para o pleito, e ficou decidido que o
modelo utilizado para as eleições de 2020 será o mesmo utilizado nas eleições de 2017, com
a ressalva que será incluída uma solicitação de autorização para a criação de um grupo de

whatsapp entre os candidatos, caso esta Comissão julgue ser necessário. Ficou decidido que,
com o início das inscrições próximo, dia 08/05/2020, serão encaminhadas algumas fichas
impressas para ao entes municipais PMI, SAAE e CÂMARA MUNICIPAL, com a finalidade de
auxiliar e facilitar os trâmites para os interessados em se candidatar, mediante o momento

crítico de pandemia mundial e distanciamento social. A próxima reunião ficou marcada para o
dia 20 de maio, quarta-feira, às 10:00, no IPREVITA. Não havendo nada mais a tratar, a
reunião foi encerrada às onze horas e oito minutos.
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