
09/11/2018 :: SEI / IFBA - 0865542 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1059060&infra_siste… 1/3

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro CANELA - CEP 40110150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

ATA

ATA N.° 11 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL -IFBA 2018
Ata da reunião da Comissão Eleitoral
Central - CEC realizada na data de
22 de outubro de 2018, às 9h, na sala
de reuniões da CEC, Reitoria do IFBA.
 

Às nove horas, de vinte e dois de outubro do ano de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria ter
início a décima primeira reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Neste horário estavam presentes somente os
membros: Ana Júlia, Marcos Vinícius Ribeiro chegaram às 9h. Às 9h33minutos registra-se a presença de Edcassio
Nivaldo. Na sequência, fizeram-se presentes Marivaldo dos Santos às 9h50min, Joilson 10h00min, Thiago 10h11min
e Henrique 10h27min. Às dez horas e trinta e três minutos deu-se início a décima primeira reunião da CEC. A pauta
da reunião consiste na análise dos recursos de impugnação para as candidaturas ao cargo de reitor. Com a palavra
Marcos Vinícius Ribeiro começa a reunião falando sobre a forma de trabalho mais adequada para conduzir as
atividades do dia. Com a palavra Joilson sugere que seja feita uma leitura em voz alta, caso alguém queira questionar,
propor ou fazer alguma consideração, basta levantar a mão e fazer a intervenção. As 10h43minutos chegou à sala o
senhor Anderson Pereira (advogado OAB-BA Nº 47.699), com procuração (data de 15/10/2018) em nome do servidor
Cleber Pereira dos Santos que solicitou impugnação da candidatura ao cargo de diretor de campus do servidor
Luciano Pestana, ambos lotados no IFBA campus Jequié, Processo SEI: 23278.013410/2018-01. Com a palavra o
senhor Anderson Pereira buscou saber junto aos membros da CEC as orientações sobre os procedimentos que serão
adotados quanto à solicitação da impugnação da candidatura do servidor Luciano Pestana. Com a palavra Marcos
Vinícius comunica que segue as orientações das normas eleitorais, segundo estas normas a impugnação em primeira
instância para cargo de diretor de campus é atribuição da comissão eleitoral local, por sua vez, reforça que cabe à
CEC julgar os recursos de segunda instância. Ademais Marcos Vinícius informa ainda ao Senhor Anderson que
respondeu os questionamentos da impugnação de candidatura do campus Jequié e reforçou que é atribuição da
comissão eleitoral local julgar inicialmente o referido processo. Às 10h55minutos, o senhor Anderson Pereira
agradeceu a atenção e se retirou da sala de reunião da CEC. Na sequência, os membros da comissão se concentraram
na elaboração de uma resposta para o caso da solicitação de impugnação do campus Jequié. Nesse sentido, os
membros decidiram fazer memorando (processo SEI 23459.001427/2018-80) com o intuito de reforçar que é
atribuição da comissão eleitoral local o julgamento de recursos em primeira instância. A membra Fabiana Lopes
comunica via aplicativo que foi hospitalizada na data de dezanove de outubro do ano de dois mil e dezoito e encontra-
se de atestado médico durante cinco dias, por conta disso, não pode se fazer presente na reunião. Com a palavra
Marcos Vinícius comunica que tem uma solicitação de impugnação de candidatura ao cargo de diretor(a) do campus
Salvador, neste caso, Marcos Vinícius fala que a comissão precisa se debruçar sobre a questão e dar uma
resposta. Ainda com a palavra Marcos Vinícius abriu votação para o processo aberto pela servidora Micheli Venturini,
lotada no campus Salvador, quanto à solicitação da impugnação da candidatura ao cargo de reitor do servidor
Albetino Júnior. Aberta a votação, 6 (seis) membros votaram favoráveis ao julgamento do processo e 1 (um) membro
se absteve. Após a análise dos argumentos do pedido de impugnação, bem como da análise do processo de pedido de
candidatura do servidor Albertino Júnior, os membros optaram por indeferir o pedido de impugnação, uma vez que os
argumentos da solicitação de impugnação está em desacordo com as normas eleitorais. Com a palavra Thiago se
absteve do voto em relação à impugnação do servidor Albertino Junior,  uma vez que no entendimento desse membro
as inscrições de candidaturas deveriam ser pleiteadas via SEI e de forma física e não “ou”, ademais, Thiago ainda
argumenta que a ficha de registro do candidato diverge da anexada no SEI, no que tange à assinatura da referida
ficha. Os membros Ana e Marivaldo concordam com o argumento de ser favorável a aceitação da candidatura do
servidor Albertino Júnior, uma vez que os documentos e as formas de registro de candidatura (processo SEI e
processo físico) se enquadram no que estabelece as normas eleitorais. Os membros Henrique e Edcassio
concordam também com o argumento de ser favorável ao registro da candidatura de Albertino Junior. Com a palavra
Marcos Vinícius lembra que as normas eleitorais estabelecem que as inscrições deveriam ser feitas via SEI “ou” de
forma física. Dessa forma vota favorável a aceitação de candidatura de Albertino. Às 12h23minutos, os membros
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pararam para almoço. Às 13h20minutos os membros Joilson, Marivaldo, Marcos Vinícius e Edcassio retornaram do
almoço, por sua vez, às 13h23minutos Henrique e Ana voltaram do horário de almoço para a reunião. Às
13h34minutos Thiago retornou do almoço. Às 13h50minutos a reunião foi retomada, o foco concentrou-se em decidir
o local de votação dos servidores que fazem a mesma função em locais distintos, com a fala Ana sugere usa como
parâmetro os dados do SUAP para definir o local onde o servidor votará. Marco Vinícius propõe a abertura de
votação para decidir, onde votarão os servidores que têm dois efetivos exercícios. Considerando os seguintes
casos: (i) O docente (com uma matrícula e mesma atribuição) ministra aula em dois locais distintos, o servidor
vota no campus onde está lotado. Aberta a consulta, a votação foi unânime (Marco Vinícius, Joilson, Marivaldo,
Tiago, Henrique, Ana, Edcassio), ou seja, os membros da CEC presentes entendem que, neste caso, o
servidor deve votar no campus onde está lotado. (ii) Os servidores que  atuam na gestão e  na docência, devem votar
onde ministra aula. Aberta a consulta, a votação foi unânime (Marco Vinícius, Joilson, Marivaldo, Tiago, Henrique,
Ana, Edcassio), isto é, os membros da CEC presentes defendem que os servidores que atuam na gestão e na docência
devem votar no campus de efetiva docência. Na sequência da reunião, quanto à solicitação da impugnação de
candidatura feita por Micheli Venturini contra a servidora Luzia Matos Mota, ao cargo de reitor(a) do IFBA, os
membros da CEC (Edcassio, Marivaldo, Ana, Henrique, Marco e Joilson) entendem que é improcedente o pedido de
impugnação, uma vez que a norma estabelece o horário de 20h para entrega do processo físico, ou 23h59minutos a
entrega do processo em meio digital (SEI), por sua vez, o Tiago é favorável a impugnação por entender que a entrega
do documento físico e em meio digital (SEI) deveriam ocorrer concomitantemente até as 20h, da data de cinco de
outubro do ano de dois mil e dezoito, neste caso, o processo físico do registro da candidatura de Luzia só foi
protocolado na data de oito de outubro do ano de dois mil e dezoito. Na sequência, quanto ao pedido de impugnação
da candidatura feito por Michele Venturini contra o servidor Luís Antônio Araújo Costa (Papa), ao cargo de reitor do
IFBA, o argumento feito por Michele trata inscrição feita após às 20h. Os membros da CEC (Edcassio, Marivaldo,
Ana, Henrique, Marcos e Joilson) entendem que é improcedente o pedido de impugnação, uma vez que a norma
estabelece o horário de 20h para entrega do processo físico, ou 23h59minutos a entrega do processo em meio digital
(SEI), por sua vez, o membro Tiago é favorável a impugnação por entender que a entrega do documento físico e em
meio digital (SEI) deveriam ocorrer concomitantemente até as 20h, da data de cinco de outubro do ano de dois mil e
dezoito, neste caso, não houve entrega do documento físico e o processo no SEI foi enviado após às
20h05minutos. Outro argumento apresentado por Micheli Venturini expressa que o servidor Luís Antônio Araújo
Costa (Papa) não possuir título de doutorado. A defesa do servidor Luís Antônio Araújo Costa (Papa) atesta por meio
do processo (SEI 23279.017370/2018-59) que o servidor fez a defesa da tese e que encontra-se em processo de
confecção o diploma de doutor. Os membros da CEC (Edcassio, Marivaldo, Ana, Henrique, Marco e Joilson)
entendem que é improcedente o pedido de impugnação, uma vez que a norma estabelece o horário de 20h para
entrega do processo físico, ou 23h59minutos a entrega do processo em meio digital (SEI), por sua vez, o Tiago é
favorável a impugnação por entender que a entrega do documento físico e em meio digital (SEI) deveriam ocorrer
concomitantemente até as 20h. Tiago ainda ressalta que quanto à candidatura do servidor Luís Antônio Araújo Costa
(Papa) não teve processo físico e a entrega da versão digital (SEI) foi às 20h05 minutos. Na sequência da reunião, os
membros da comissão se organizaram em subgrupos com o objetivo de redigir pareceres (respostas) acerca das
solicitações de pedidos de impugnação feitos à esta CEC. Ademais, na reunião da CEC foi redigido documento de
resposta aos questionamentos feitos pela DGCOM (processo SEI 23385.002230/2018-05). Nada mais digno de
registro, deu-se por encerrada a reunião, com as atividades concluídas às 17h39min. lavrando-se a Ata que lida e
achada conforme, segue assinada pelos presentes. Salvador-BA, 22 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANA JULIA SANTOS PEREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 16:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 16:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 16:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 17:16, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 29/10/2018, às 19:31, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 30/10/2018, às 16:39, conforme decreto nº 8.539/2015.
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