
 Edital 01/2021 

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 

CNPJ 62.070.115/0001-00 

Rua Barão do Triunfo, 520 cj 42 

Brooklin Paulista – São Paulo – SP 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária 

 

Aos Srs. Associados, 

Em conformidade com o disposto no artigo 17, item 2, e parágrafos quarto e quinto do Estatuto 

Social do INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL – IIA BRASIL, convoco todos os 

associados em situação regular junto ao Instituto a participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, que terá a seguinte ordem do dia: 

ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre a proposta de alteração no Estatuto do INSTITUTO DOS AUDITORES 

INTERNOS DO BRASIL, a qual se encontra disponível para consulta no site 

www.iiabrasil.org.br. 

2. Todos os associados ao IIA BRASIL terão direito a voto, desde que estejam em dia com 

suas obrigações para com o Instituto ao menos 30 (trinta) dias antes da data para a 

realização da Assembleia Geral, conforme Artigo 7, item 4, do Estatuto Social. 

3.  O período de consulta pública ocorrerá entre os dias 15/10/2021 a 15/11/2021. 

4. Avaliação da versão final pelo Grupo de Trabalho do Conselho de Administração entre 

os dias 16/11/2021 a 22/11/2021. 

5. Disponibilização da versão final para análise prévia à votação a partir do dia 24/11/2021, 

disponibilizado no site do IIA Brasil e Portal de Votação.  

6. O voto será exercido por meio eletrônico, via internet, no hotsite da empresa Tafner - 

Portal da Votação através do link https://go.tafner.net.br/IIABRASIL, no período de 

09/12/2021 a 15/12/2021, com a garantia do caráter secreto dos votos. 

7. O período para votação da aprovação ou reprovação será a partir da 00h00 do dia 

09/12/2021 até as 23h59 do dia 15/12/2021. 

8. O resultado da votação estará disponível no site www.iiabrasil.org.br em até 05 (cinco) 

dias úteis após o término da votação. 

 

 

São Paulo, 14 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Isabel Cristina Bittencourt Santiago 

Presidente do Conselho de Administração 
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