ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA COMISSÃO ELEITORAL DO IPREVITA

Aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e
dezoito minutos, na sala de reunião do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio
Moreira, 188 - Centro – Itapemirim-ES, realizou a Reunião Extraordinária da
Comissão Eleitoral IPREVITA, instituída pela Portaria IPREVITA n. 21/2020, sob a
Presidência do Senhor LUIZ CLÁUDIO SOARES DA SILVA. I) Abertura: Havendo
número legal de membros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que
contou com a presença dos Membros: ISABELLA RIBEIRO MARINUZZI e
RAPHAELLA LOPES GAZZANI. II) Pauta: Dando abertura à reunião, o Presidente
Luiz Cláudio Soares da Silva deu as boas vindas e desejou que a reunião seja
agradável e oportuna, de modo a trazer conhecimento para todos da sugestão
apresentada pelo Diretor-Presidente do IPREVITA. Passando para apresentação, o
requerimento trata de pedido de prorrogação do Período de votação das Eleições
IPREVITA 2020. Após minucioso balanço da votação até a presente data, onde
ficaram demonstrados que o número de eleitores que já votaram se encontra bem
abaixo do esperado, os membros da comissão, de forma unânime e nos termos da
Resolução IPREVITA n. 09/2014 – que Estabelece Normas para Eleição dos
Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPREVITA, decidiram
em prorrogar as Eleições IPREVITA 2020 por mais quinze dias. Diante da
prorrogação do período de votação, o Presidente da Comissão eleitoral – Senhor
Luiz Cláudio, ressaltou da necessidade de alterar também as datas do calendário
eleitoral, no que tange: a apuração dos votos, publicação dos Resultados votos
apurados, Posse dos membros eleitos para os conselhos e das escolhas do
presidente e secretário do Conselho de Administração, bem como do Presidente do
Conselho Fiscal, inclusive da indicação dos diretores Executivos; após análise e
discussão, ficou decidido que a votação fica prorrogada até o dia 12 de novembro

de 2020; a apuração dos votos ocorrerá no dia 13 de novembro de 2020, a
publicação do resultado dos votos apurados será no mesmo dia 13 de novembro, e
no dia 26 de novembro de 2020 serão realizadas as escolhas do presidente e
secretário do conselho de administração, bem como do presidente do conselho
fiscal, inclusive a indicação dos diretores Executivos. III) Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente Luiz Cláudio encerrou a reunião às dez horas e
quarenta minutos. Eu, Isabella Ribeiro Marinuzzi, secretariei os trabalhos e
subscrevo, seguido dos demais presentes.

Isabella Ribeiro Marinuzzi - Secretária

Luiz Cláudio Soares da Silva - Presidente

Raphaella Lopes Gazzani - Membro

