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ATA

ATA N.° 20 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018  

Ata da reunião da Comissão Eleitoral
Central - CEC realizada na data de 14 de
dezembro de 2018, na sala de reuniões
da CEC, Reitoria do IFBA.  

   

Às nove horas, de catorze de dezembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria ter
início a vigésima reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC) para totalização dos votos, análise de
recursos, análise pedidos de impugnação de candidaturas por propaganda irregular, responder os processos
no SEI que ainda não foram respondidos, responder os e-mails. Às 09h00min registra-se a presença de
Marcos Vinícius Ribeiro. Às 10h41min registra-se a presença de Fabiana Lopes. Às 10h49min registra-se
a presença de José Henrique Porto. Marcos Vinícius Ribeiro com a palavra pede para que conste em ata
que até às 12h10min a Comissão Eleitoral Local do Campus Salvador não enviou nenhum documento via
SEI com a contabilização dos votos e que devido à falta de quórum nenhuma decisão pode ser
tomada. Pede para constar em ata também que durante a data de 13/12/2018 Marcos Vinícius Ribeiro,
Fabiana Lopes, José Henrique Porto e Tiago Figueiredo ficaram na Reitoria do IFBA até às 03h00min do
dia 14/12/2018 esperando a totalização dos votos dos campi. Às 12h11min registra-se a presença
de Edcassio Avelino. Às 12h11min fez-se uma pausa para almoço com retorno previsto para as 13h. Às
12h45min registra-se a presença de Fabiana Lopes, José Henrique Porto e Marcos Vinícius Ribeiro. Às
12h58min registra-se a presença de Edcassio Avelino. Às 13h31min registra-se a presença de Joilson Cruz.
Às 13h35min registra-se a presença de Tiago Figueiredo. Uma vez estabelecido o quórum deu-se
prosseguimento a apuração de votos. Marcos Vinícius Ribeiro e Tiago Figueiredo ficam responsáveis pela
ata e por organizar o arquivo com resultado da votação para Diretores(as) Gerais. José Henrique Porto e
Fabiana Lopes ficam responsáveis por verificar o arquivo de totalização de votos para Reitor(a) que
fora feito entre a data de 13/12/2018 e a madrugada de 14/12/2018. Edcassio Nivaldo e Joilson Cruz ficam
responsáveis pela totalização de votos para CONSUP e produção do documento para publicação. Às
16h45min registra-se a saída de Fabiana Lopes. Antes de fechar os arquivos para publicação do resultado
final da eleição deve-se proceder o julgamento dos recursos. Às 19h30min deu-se início ao processo de
julgamento dos recursos. No processo SEI Nº 23442.001931/2018-69 onde houve recusa do pagamento de
auxílio para membro discente da CEC foi decidido por unanimidade que seria produzido documento
técnico para solicitar que a Instituição pague o auxílio referente aos dias que o discente Marivaldo esteve
trabalhando na CEC independente dos argumentos apresentados, uma vez que os mesmos se balizam em
normativa do PAAE e não de auxílios, José Henrique Porto fica responsável pela produção do texto que
deve ser assinado por todas(os) membras(os) da CEC. Segundo caso é o processo SEI
23278.017406/2018-12 em que o servidor Ivan Lira de Santana solicita que o servidor Joilson Cruz deve
ser desligado da Comissão Eleitoral Central por participar de evento de campanha da candidata Luzia e
anexa foto para comprovar. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro, após analisar foto e momento em que
a mesma fora produzida, identifica que se trata de uma atividade do Movimento IFBA Negro ao qual o
servidor faz parte e que o grupo apresentou reinvindicações do movimento à todas(os) candidatas(os) e
não de um evento de campanha da referida candidata. Tiago Figueiredo, Edcassio Nivaldo e José Henrique
Porto seguem o voto do presidente. Joilson Cruz se abstém por ser parte interessada, mas em sua defesa
alega que tem foto com todas(os) candidatos(as). Passou-se a análise de denúncia apresentada pelo
professor Roberto do Campus Salvador em que o candidato Albertino Nascimento teria utilizado o
“INTRAIFBA” para favorecimento em campanha eleitoral. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro
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argumenta que a acusação de usar a lista “intraifba” não merece prosperar, afinal o candidato enviou e-
mail para uma lista de pessoas em que alguns e-mail eram e-mail “@ifba”, destarte não houve uso de uma
lista específica a qual outros candidatos não teriam acesso e sim a uma lista de contatos do servidor. Desta
forma vota pela improcedência da acusação. Com a palavra José Henrique Porto alega que apesar de não
ter usado a lista “INTRAIFBA”, o candidato em questão usou e-mail institucional e dessa forma se
configura como uso de estrutura funcional e conforme norma eleitoral não é permitido uso de estrutura
funcional para se beneficiar em campanha eleitoral. José Henrique Porto alega ainda que o e-mail do
candidato e de alguns destinatários, uma vez que fazem parte do domínio do ifba, configura-se como uso
de estrutura funcional. Dessa forma vota por analisar quais as possíveis penalidades que podem ser
aplicadas. Com a palavra Joilson Cruz acompanha o voto de Marcos Vinícius Ribeiro e que o uso de e-
mail institucional “de per si” não se caracteriza como uso de uma estrutura funcional uma vez que o e-mail
dá ao indivíduo também a possibilidade de o usar de forma privada. Argumenta que e-mail institucional
remete diretamente a função ou setor de trabalho do servidor no qual caracterizaria o uso de estrutura
funcional uma vez que o endereço eletrônico de um setor só daria direita a tratar de assuntos de cunho
relativo ao desenvolvimento do trabalho do servidor e que isso difere do e-mail institucional e dessa forma
não merece prosperar a denúncia. Com a palavra Tiago figueiredo argumenta que o e-mail “@ifba” é
institucional, contudo entende que o candidato não fez uso do e-mail de forma que caracterizasse sua
posição enquanto diretor do campus Salvador. Com a palavra Edcassio entende que não se encaixa na
acusação de abuso da estrutura funcional. Por 4 votos a 1 o entendimento da CEC é de que a denúncia não
merece prosperar.  Às 20h06min deu-se início a discussão sobre o pedido de impugnação, formulado pela
servidora Milene Almeida dos Santos, através do processo SEI Nº23278.017560/2018-86, contra a
candidatura de Albertino Nascimento por descumprir norma eleitoral ao não retirar propaganda eleitoral
no dia da eleição. No processo fora anexados fotografias (que mostram material de campanha fixada nas
dependências da Reitoria do IFBA) e vídeo (que registra pessoa ligada ao candidato recolhendo material
de campanha), na manhã da data de 13 de dezembro do ano de 2018, fora do período de campanha,
contrariando as datas estabelecidas no calendário eleitoral. Torna-se relevante destacar que as fotografias e
vídeo anexados ao processo supracitado constitui um material irrefutável que contraria o Art. 15 parágrafo
7° da Resolução N° 26, de 27 de setembro de 2018 (que trata das Normas Eleitorais para escolha do(a)
ocupante do cargo de Reitor(a) para o quadriênio 2019-2023). Nesse sentido, faz-se necessário elucidar
que de acordo com o Art. 7° “Não será permitida nenhuma espécie de campanha fora do período
estabelecido no caput deste artigo e na sua ocorrência o(a) candidato(a) sofrerá a penalidade de nulidade
da sua candidatura. Todo e qualquer material utilizado na campanha eleitoral deverá ser retirado até às
23h59min do dia anterior à eleição”. Diante do exposto, os membros da presente Comissão Eleitoral
Central decidiram por unanimidade acatar a solicitação tornando nula a candidatura ao cargo de Reitor do
senhor Albertino Ferreira Nascimento Júnior. Ainda em relação a essa questão o servidor José Henrique
Porto alega que no documento de veiculação dos resultados das eleições deve constar a decisão da
CEC. Com a palavra Joilson Cruz acha que deve ter uma indicação no documento que remeta a ATA da
CEC. Por 4 votos a 1 decidiu-se manter na publicação a decisão da CEC sem necessidade de remeter a
ata. Nada mais havendo a tratar, findou-se a reunião e lavra-se esta ata às 20h25min, que segue assinada
pelos presentes. 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 14/12/2018, às 20:29, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/12/2018, às 20:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 14/12/2018, às 20:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/12/2018, às 20:35, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/12/2018, às 20:40, 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 0938061 e o código CRC 18454961.
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