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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO ELEITORAL DO OABPrevGO/TO – 2023 

 

 Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 10h00, de forma online, reuniu-se a 

Comissão Eleitoral constituída no dia dezesseis de fevereiro de 2023, através da Resolução 002/2023 

do Conselho Deliberativo desta Entidade e, a gerente geral da Entidade, Sra. Marlene Gontijo, para 

dar andamento ao processo eleitoral de escolha de 04 (quatro) membros efetivos e 02 (dois) 

membros suplentes para o Conselho Deliberativo e 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) suplentes 

para o Conselho Fiscal, para cumprimento de gestão 2023-2026. A Eleição para o preenchimento dos 

cargos se fará em atendimento ao previsto no art. 44 do Estatuto do OABPrev-GO. As vagas para 

representantes das categorias dos Participantes e Assistidos, no Conselho Deliberativo, em 

cumprimento ao disposto no art. 28, § 3º, do Estatuto do OABPrev-GO, serão ocupadas da seguinte 

forma: I – 04 (quatro) vagas de membros efetivos pelos representantes da categoria dos Participantes 

e Assistidos que obtiverem o maior número de votos, sendo garantido ao representante da categoria 

dos assistidos ao menos uma vaga, caso tenha candidato. II – 02 (duas) vagas pelos representantes 

da categoria dos Participantes e Assistidos que obtiverem o quinto e sexto maior número de votos, 

sendo estes considerados como membros suplentes;  As vagas para representantes das categorias dos 

Participantes e Assistidos, no Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no art. 38, § 2º, do 

Estatuto do OABPrev-GO serão ocupadas da seguinte forma: I – 01 (uma) vaga pelo representante da 

categoria dos Participantes que obtiver o maior número de votos; II – 01 (uma) vaga pelo 

representante da categoria dos Assistidos que obtiver o maior número de votos, caso tenha 

candidato; III – 01 (uma) vaga pelo representante da categoria dos Participantes que obtiver o 

segundo maior número de votos; assumindo este a primeira vaga da suplência; IV – 01(uma) vaga 

pelo representante da categoria dos Assistidos que obtiver o segundo maior número de votos, caso 

tenha candidato, assumindo este a segunda vaga da suplência. Regulamento Eleitoral artigo 1º, §4º 

Na hipótese de não haver candidato que represente a categoria de Assistidos, a segunda vaga será do 

representante da categoria dos Participantes ativos que obtiver o segundo maior número de votos e a 

primeira e segunda vagas da suplência caberão aos representantes da categoria dos Participantes 

ativos que obtiverem o terceiro e o quarto maior número de votos, respectivamente. Estavam 

presentes os senhores Dra. LARISSA DE OLIVEIRA COSTA BORGES, OAB-GO nº 18.000, Dr. MARIO 

VICENTE LOPES NETO, OAB-GO nº 32.662 e, Dr. WANDIR ALLAN DE OLIVEIRA, OAB-GO 27.673. Foi 

apresentada a seguinte pauta: 1 - Definição do nome do Presidente, Vice-Presidente e Secretário 

Geral da presente Comissão e 2 - Aprovação do edital conforme prevê Cronograma aprovado no 

Regulamento Eleitoral. Apresentada a minuta de Edital elaborada pela Conselho Deliberativo em 

cumprimento ao artigo 13 do Regulamento Eleitoral. Obedecendo ao primeiro item da pauta, ficou 

assim definido: Dr. WANDIR ALLAN DE OLIVEIRA, OAB-GO 27.673, como Presidente, Dr. MARIO 
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VICENTE LOPES NETO, OAB-GO nº 32.662, como Vice-Presidente, Dra. LARISSA DE OLIVEIRA COSTA 

BORGES, OAB-GO nº 18.000 como Secretária-Geral. Ato contínuo, a Comissão Eleitoral, por 

unanimidade, aprovou o texto do edital apresentado e, cientes do anexo I do Regulamento Eleitoral, 

darão cumprimento as datas componentes do calendário de eventos da eleição da entidade, ainda 

determinaram que o cronograma e o modelo do requerimento de inscrição dos interessados sejam 

anexados à presente ata, e que seja dado a publicidade nos termos do artigo 5º do Regulamento 

Eleitoral, no II - Aprovar e divulgar o Edital de Convocação para a Eleição. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente fez os agradecimentos de hábito e declarou encerrada a reunião às 10h30. Eu, 

Dra. LARISSA DE OLIVEIRA COSTA BORGES, lavrei a presente ata que segue devidamente assinada. 

Reunião realizada de forma online pela plataforma Microsoft Teams, link: 

(https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjRlOWJjNGMtZDAxNy00ZjY2LThkNmQtMTMwMDZiYTRmNTRi%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22655cd192-b724-4ee0-b38a-e782b91484b7%22%2c%22Oid%22%3a%22e03bb2c2-

31fc-42d7-ad9a-4fe648284e6d%22%7d 

 

 

Dr. WANDIR ALLAN DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

Dr. MARIO VICENTE LOPES NETO                        Dra. LARISSA DE OLIVEIRA COSTA BORGES 

        Vice-presidente da Comissão Eleitoral                  Secretária Geral da Comissão Eleitoral 
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