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MEMORANDO-CIRCULAR - IRE/DG.IRE/CELOCAL.IRE

À Comunidade do IFBA - Campus Irecê

 

Cumprimentando-os e cumprindo com suas obrigações legais, a Comissão Eleitoral Local (CEL)
do campus Irecê:

 

Considerando as Resoluções e normas que regem o processo eleitoral do IFBA;

Considerando o fato de que a inscrição da candidatura da professora Amanda Mendes de
Santana Dourado foi indeferida pela CEL, sendo que o indeferimento foi ratificado pela
Comissão Eleitoral Central (CEC);

Considerando que, conforme art. 2º, inciso IV, da Resolução CONSUP nº 27/2018, que rege as
normas para eleição para o cargo de Diretor (a) Geral de campus, compete à CEC homologar
as inscrições de candidaturas ao referido cargo;

Considerando que a inscrição da candidatura da professora Amanda Mendes de Santana
Dourado, até o presente momento não foi homologada pela CEC;

Considerando que há na Comunidade questionamentos acerca da regularidade da candidatura
da professora Amanda Mendes Santana Dourado;

Considerando que a CEL encontra-se no aguardo de deliberações da CEC para a tomada de
decisões acerca da problemática em tela;

 

Informa:

A realização do debate (cujas regras e demais informações foram divulgadas em memorando
circular encaminhado pela CEL à Comunidade no dia 04/12/2018) fica condicionada à
homologação e publicação em site oficial da candidatura da professora Amanda Mendes de
Santana Dourado por parte da CEC, visto que cabe a esta efetivar tal homologação.

Fica estabelecido como prazo para manutenção do debate, na data e formato previstos
anteriormente, o dia 10/12/2018, véspera da data inicialmente agendada.

Caso não haja homologação da candidatura até 10/12/2018, o debate será cancelado.
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Em tempo, salientamos que a CEL tem feito o esforço possível para que não haja prejuízo do
processo eleitoral. Sendo assim, realizou todos os procedimentos necessários para a
organização de um debate, conforme solicitado pela Comunidade.

No entanto, até o presente momento, não houve comunicação oficial à CEL sobre decisão
liminar acerca de pedido de Mandato de Segurança impetrado pela professora Amanda Mendes
de Santana Dourado.

Diante disso, a CEL não pode garantir a realização do referido debate, caso não haja a
homologação da candidatura, pois não haveria possibilidade de manutenção deste com uma
candidatura única ao cargo de Diretor (a) Geral do campus.

Caso ocorra a homologação nos termos e prazo supracitados, a CEL tomará as devidas
providências para garantir a realização do debate no formato previsto nas normas definidas e
publicizadas anteriormente.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA,
Presidente da Comissão Eleitoral Local, em 05/12/2018, às 10:16, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0923922 e o código CRC 9CCA11C5.
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