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ATA

ATA N.° 13 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL -IFBA 2018
 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central -
CEC realizada na data de 26 de outubro de 2018,
às 9h40min, na sala de reuniões da CEC, Reitoria do
IFBA.

 

Às nove horas e quarenta minutos, de vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA,
sala nº60, deu-se início a décima terceira reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC) com os presentes:
Gabriel Correira, Fabiana Lopes, Joilson Cruz, José Henrique Porto, Marcos Vinícius Ribeiro e Tiago
Figueiredo. O servidor Edcássio Nivaldo informou que não poderá comparecer a reunião devido
a atividades que precisa realizar no campus Eunápolis. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro informa
que com a publicização do Ofício 345/2018/GABINETE.REI, processo SEI 23278.000199/2018-59 e
Resolução nº33 COSUP de 25/10/2018 que revoga todas as resoluções do processo eleitoral, faz-se mister
mudar os pontos de pauta, não dar continuidade ao julgamento dos recursos contra candidatura de
diretores-gerais, e  elaborar um comunicado à comunidade em resposta aos documentos
supramencionados. Registra-se a presença de Marivaldo dos Santos Sales às 10h05min. Tiago se ausentou
às 10h18min. Marcus Vinícius ficou responsável por redigir o comunicado. Gabriel saiu as 10h28min para
solicitar um projetor. Joilson Cruz saiu às 10h29min para entrar em contato com Antônio Carlos
(PROJUR) e ter orientação sobre os possíveis procedimentos a serem adotados referentes a Resolução
CONSUP/IFBA nº 33, de 25 de outubro de 2018, Processo SEI 23278.014150/2018-83; e o Ofício
345/2018/GABINETE.REI, processo SEI 23278.000199/2018-59.  Gabriel retornou com um projetor
emprestado pela PROEX às 10h42min. Joilson retornou às 10h46min e informa que ao conversar com
Antônio Carlos, este orientou que a comissão poderia se reunir com o reitor em exercício e pedir
esclarecimentos acerca dos motivos que levaram a revogação das normas eleitorais. Joilson se mostrou
favorável a reunião com reitor em exercício, José Henrique se colocou contrário a reunião por não ter
tempo disponível para elaborar o comunicado oficial à comunidade e ainda realizar a reunião com o
Reitor. Fabiana foi favorável a continuidade dos trabalhos de elaboração do comunicado. Às 11h59min,
José Henrique solicita que os trabalhos sejam suspensos para o almoço, com previsão de retorno às 13h.
Às 12h01min Ana Júlia se fez presente. Às 12h04min a CEC interrompe os trabalhos para almoço. A
reunião foi retomada às 13:06h, tendo presentes: Gabriel Correira, Fabiana Lopes, José Henrique Porto,
Marcos Vinícius Ribeiro, Marivaldo dos Santos, e Ana Júlia. Marcos vinicius se ausentou às 13h28min.
Marcus Vinicius retornou às 13h43min. A comissão eleitoral continua  trabalhando na elaboração do
comunicado à comunidade. Fabiana Lopes pede que conste em ata que o processo relacionado a candidata
à direção-geral do campus Irecê Amanda Mendes de Santana Dourado não foi julgado na reunião anterior
devido a complexidade e a quantidade de processos relacionados ao caso. Fabiana se ausentou às
14h43min. José Henrique se ausentou às 14h46min. José Henrique retornou às 14h48min. Fabiana Lopes
retornou às 15h12min. registra-se a presença do membro Tiago às 17h04min. Tiago se ausentou
17h12min. Considerando que as Resoluções do CONSUP que estabeleciam as normas eleitorais foram
revogadas através da resolução CONSUP nº 33, de 25 de outubro de 2018, a comissão eleitoral central não
publicou a lista definitiva de candidatos. Após leitura do comunicado e aprovação de todos(as) presentes,
procedeu-se o envio do comunicado à Comunidade do IFBA via lista de e-mails. Nada mais digno de
registro, deu-se por encerrada a reunião às 17h42min. Lavrando-se a Ata e assinada pelos
presentes. Salvador-BA, 26 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 09:55, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 09:58, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 09:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 10:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 10:34, 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 0874214 e o código CRC 2B69FD81.
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