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ATA

ATA N.° 19 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018 
Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 05 de dezembro de
2018, na sala de reuniões da CEC, Reitoria do IFBA. 

  

Às nove horas, de cinco de dezembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria ter
início a décima nona reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Às 09h00min registra-se a presença de
Marcos Vinícius Ribeiro. Às 10h30min registra-se a presença de Edcássio Nivaldo Avelino. Enquanto
aguarda-se o quórum para reunião Marcos Vinícius Ribeiro fica responsável por organizar os arquivos das
cédulas para impressão já com número de folhas definidos. Edcassio Avelino fica responsável por fazer os
crachás de fiscais e mesários. Às 11h02min Marcos Vinícius registra a saída para verificar a
disponibilidade de papel na reitoria para impressão das cédulas. Às 11h07min Marcos Vinícius Ribeiro
retorna com a informação de que um servidor foi ao campus Simões filhos para conseguir as folhas para
impressão. Às 12h24min decide-se fazer uma pausa pra almoço. Às 13h01min registra-se a presença de
Marcos Vinícius Ribeiro e Edcassio Avelino para continuidade dos trabalhos. Às 13h46min registra-se a
presença de José Henrique Porto. José Henrique Porto fica responsável por responder os processos no SEI.
Às 14h15min registra-se a presença de Fabiana Lopes. Às 15h10min um oficial de justiça adentra a sala da
CEC e entrega quatro mandados de segurança. Os mandados de segurança têm como impetrantes: 1 –
Alba Rogéria dos Santos Silva; 2 - Amanda Mendes de Santana Dourado. 3 – Robson Luiz da Silva
Menezes; 4 – Thiago Nascimento Barbosa. Quanto ao Mandado de Segurança impetrado por
Alba Rogeria para concorrer à reeleição sem desincompatibilização o Meritíssimo Juiz Federal indeferiu a
liminar. Quanto ao Mandado de segurança impetrado por Amanda Mendes o meritíssimo Juiz Federal
deferiu lminar desde que não houvesse outro óbice a candidatura. Às 15h14min registra-se a presença de
Tiago Figueiredo. Com a formação do quórum foi discutido o caso de Amanda Mendes e não havendo
clareza sobre a situação foi solicitado auxílio da PROJUR. Por unanimidade após a consulta a projur ficou
decidido que a candidatura da servidora Amanda Mendes não seria homologada umavez que a mesa se
baseia no inciso III do Art. 13º da Lei 11892/08 que traz o seguinte texto: "III - ter concluído, com
aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da
administração pública. § 2o  O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o
reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso III do § 1o deste artigo."
Uma vez que já havia parecer da PROJUR sobre essa matéria informando que a eficácia do inciso é
limitada, decidiu-se não homologar a candidatura de Amanda Mendes. Ficou decidido que as cédulas
seriam impressas no campus Salvador, na data de 06.12.2018 por conta da gráfica ter um suporte melhor
para impressão e Marcos Vinícius Ribeiro ficará responsável por acompanhar a produção da cédula. Às
16h17min registra-se a saída de Marcos Vinícius Ribeiro que precisa ir ao médico. José Henrique e
Fabiana ficam resposáveis por responder o Mandado de Segurança de Amanda Mendes. Às 18h15min
nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião e lavra-se esta ata que segue assinada pelos
presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 12/12/2018, às 16:57, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 12/12/2018, às 18:32, conforme decreto nº 8.539/2015.



12/12/2018 :: SEI / IFBA - 0934310 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1142856&infra_siste… 2/2

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 12/12/2018, às 18:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 12/12/2018, às 18:36, 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 0934310 e o código CRC 9301657A.
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