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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral do IPREVITA - Instituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - ES.

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, na
sede do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Itapemirim - ES. reuniram-se membros da comissão eleitoral, composta pelos servidores

municipais ISABELLA RIBEIRO MARINUZZI. LUIZ CLÁUDIO SOARES DA SILVA e
TAIRONE PORTO BRAZIL. Estiveram ausentes, por motivos profissionais GEREMIAS SILVA
DE GOES e RAPHAELLA LOPES GAZZANI MARVILA. A reunião teve início com o
presidente LUIZ CLÁUDIO SOARES DA SILVA fazendo uma conferência dos ofícios de

confirmação dos requisitos dos servidores inscritos, e todos foram considerados aptos a

participar da eleição, uma vez que atendem aos pressupostos necessários. O número de

servidores inscritos e aptos foi satisfatório, correspondendo a: 13 servidores da PMI. 11
servidores do SAAE, 05 servidores do IPREVITA e 03 servidores da Câmara, totalizando 32
inscritos. Foi unânime a acordância sobre a homologação das candidaturas, e a mesma será
publicada no Diário Oficial de 10 de junho de 2020. Outro assunto tratado foi sobre a

proximidade das eleições e sobre se haveria necessidade ou não de se implementar,
antecipadamente, alguma ação com relação à pandemia do COVID-19, mas foi unânime a

decisão de que nenhuma ação será realizada de maneira prévia, e que vamos aguardar os

acontecimentos. A próxima reunião foi marcada para o dia 04 de agosto, terça-feira. Não
havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e cinco minutos.

Luiz Cláudio Soares da Silva
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