
Ata da posse da nova gestão do grêmio estudantil Costa do Cacau 

Na segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018 no auditório do IFBA Campus 

Ilhéus, inicia-se a reunião ás 14h00min com a Presidente da Comissão Eleitoral 

para Eleição do grêmio para a gestão 18-19, Júlia Santos da Silva da turma ITI-12, 

cumprimentando aos presentes e ressaltando a importância de incentivar o interesse 

pela política nos alunos do campus ressaltando a falta de representação estudantil nas 

decisões do instituto.  

Em seguida, a vice-presidente da comissão citada Bertha Blume da turma ITE-

12 que reforçou a importância da representação estudantil ressaltando que as decisões 

tomadas de acordo com o Campus afetam diretamente aos alunos que até então não 

possuíam essa representação oficial e importante como um grêmio estudantil.  

Litza Campos da ITST-22, membro da comissão eleitoral, efetuou a chamada 

dos membros da Chapa Reativa presentes para a posse. Se fizeram presentes a 

coordenadora geral Poliana Dantas, o vice coordenador geral Lucas Vinícius 

Rodrigues Sá Amaral, o secretário geral Augusto Dias, a vice-secretária geral Amanda 

de Castro, a representante do integrado Ana Júlia, o vice coordenador de comunicação 

Iago Dias, o coordenador de esportes Felipe Silva, a coordenadora de saúde e meio 

ambiente Beatriz Figueiredo e o representante jurídico Luís Felipe Santos.  

A presidente da chapa Poliana Dantas cumprimentou os presentes e agradeceu 

a participação e empenho dos membros da Reativa, o incentivo dos professores e 

desejando um período de conquista e luta pelos direitos dos estudantes do campus 

ilhéus, agradeceu a comissão pela organização do período eleitoral e declarou que a 

chapa não está composta por pessoas superiores aos demais alunos, mas de pessoas 

que tem o objetivo de unir os estudantes que teriam voz ativa através do grêmio.  

Logo em seguida o vice coordenador geral Lucas Vinícius Rodrigues Sá 

Amaral aponta o passo importante dado em 18 de abril com a reativação do grêmio 

estudantil do IFBA campus Ilhéus e aponta que as reuniões do grêmio ocorrerão 

mensalmente e serão abertas ao público.  

Encerrando a presidente da comissão eleitoral escolhida para eleição do grêmio 

para gestão 18-19, Júlia Santos da Silva, da turma ITI-12, declarou a Chapa Reativa 

empossada como a nova gestão do Grêmio Estudantil Costa do Cacau.  

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a posse. E para constar, eu, Júlia 

Santos, lavro dato e assino o presente ata.  

Ilhéus, 13 de Agosto de 2018. 
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