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ATA

Ata da 12ª Reunião da Comissão Eleitoral Central – IFBA 2018

Às nove horas, de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria ter
início a décima segunda reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Estavam presentes Marcos Vinícius
Ribeiro e Marivaldo dos Santos. Às 09h17min registra-se a presença de Ana Júlia. Às 09h57min registra-se a
presença de Tiago Figueiredo. Às 09h58min registra-se a presença de Fabiana Lopes. Às 10h21min registra-
se a presença de Gabriel Correia. Às 10h25min inicia-se a 11ª Reunião da CEC. Com a palavra Marcos
Vinícius Ribeiro informa que os pontos de pauta são: 1 – Leitura e aprovação das respostas a pedido de
impugnação de candidaturas a Reitor. 2 – Leitura e julgamento dos recursos de candidaturas a Diretores(as)
apresentados a CEC e produzir parecer. Dito isto passa-se a leitura dos documentos de resposta por todos(as)
membros(as) da CEC que deverão assinar os referidos processos. Fabiana Lopes lembra que a CEC precisa
escrever comunicado sobre a desincompatibilização para os(as) candidatos(as) haja vista que a campanha
começa em 29/10/2018. Após leitura e ajustes dos documentos de resposta aos pedidos de impugnação de
reitores, os presentes assinam os documentos. Foi constatado uma série de processos no SEI que precisavam
de respostas. Às 12h33min os presentes decidem fazer uma pausa para almoço. Às 13h35min a reunião é
retomada com os seguintes membros: Ana Julia, Gabriel Correia, Fabiana Lopes, Marcos Vinícius Ribeiro e
Marivaldo Santos. Tiago Figueiredo avisa que vai atrasar um pouco o retorno do almoço pela necessidade de
resolver um problema pessoal urgente. Com a palavra Marcos Vinícius lembra que além dos processos em
que há recurso apresentado à CEC deve-se atentar para os processos em que a CEL já definiu lista definitva
de candidaturas para publicização. Às 14h14min registra-se a presença de Tiago Figueiredo. Tiago
relacionou os processo de lista devotantes e solicitou que as CEL mais uma vez prestassem as devidas
informações concentradas num único processo SEI. As 15h35min registra-se a saída de Tiago Figueiredo.
Dando continuidado aos trabalhos a CEC parte a Análise do pedido de desistência de Micheli Venturini fora
deferido pela CEC por unanimidade. Análise do pedido de recurso apresentado por Cledson Mesquita ao
indeferimento de sua candidatura. Feita a leitura do despacho da CEL que indeferiu o registro de candidatura
do servidor Cledson Mesquista por este não apresentar nenhum documento que comprovasse ter cinco anos
de efetivo exercício em Instituição Federal de Educação profissional e tecnológica. Procedeu-se a eitura da
defesa apresentada pelo servidor Cledson Mesquita. Com a palavra Ana Julia entende pela manutenção do
indeferimento devido ao fato do candidato não ter apresentado a documentação em tempo previsto para este
fim no calendário eleitoral. Ainda argumenta que reabrir prazos para regularização de doducmentação de um
único candidato fere a isonomia do processo. Marivaldo acompanha o voto de ana. Fabiana Lopes
acompanha o voto de Ana. Gabriel Correia acompanha o voto de Ana. Marcos Vinícius Ribeiro indica que
vai se abster da votação devido ao fato do servidor Cledson Mesquita ser do mesmo campus. Fabiana
completa que na defesa apresentada por Cledson Mesquista ao dizer que a CEL foi arbitrária ao exigir
apresentação de toda documentação para registro de candidatura não merece proceder, afinal as normas
foram divulgadas, houve período para impignação das normas eleitorais e não houve manifestação em
relação a esseponto. Ainda com relação a defesa apresentada por Cledson Mesquita deve-se destacar que o
referido servidor argumenta que “a exigência de certidão estritamente no momento de anexação do pleito
eleitoral é descabida e desproporcional” e sobre este ponto cabe sim as normas eleitorais regulamentar quais
documentos devem ser apresentados no pedido de solicitação de candidatura. Neste diapasão a candidatura
do servidor Cledson Mesquita à Diretor do Campus Camaçari fica indeferida. Dando seguimento aos
trabalhos segue a apreciação do caso de Amanda Mendes de Santana Dourado. Fez-se a leitura da ATA da
reunião da CEL de Irecê em 09/10/2018. A CEL indeferiu a candidatura de Amanda por esta não ter atendido
ao disposto no Art. 12, § 3º, alínea "e" da Resolução nº 27, de 27 de setembro de 2018, que diz: "e) Certidão
expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas no Artigo 12,§ 1º, da Lai n]
11.892 de 29 de Dezembro de 2008, como anexo ao pedido de candidatura;" Consultando o pedido de
inscrição de candidatura foi percebido que a servidora de fato não anexou o documento junto a solicitação de
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inscrição de candidatura. Em 16/10/2018 por meio de processo SEI 23460.002496/2018-71 a servidora anexa
declaração da DGP datada de 15/10/2018. Argumenta ainda que em 05/10/2018 apresentou documento fisico
de tela do SIGEPE comprovando ter cinco anos de efetivo exercício. As 16h41min registra-se a saída de Ana
Julia. Uma vez não havendo quórum para decisão a CEC decide deixar o caso de Amanda Mendes para a
data de 26/10/2018 às 07h00min. As 16h58min registra-se a presença de Tiago Figueiredo e com o quórum
reestabelecido a CEC retoma os trabalhos de julgamento dos casos. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro
sugere que o caso de Amanda Mendes seja apreciado no dia 26/10/2018 e que a CEC passe a análise de
casos mais simples. Dando seguimento aos trabalhos a CEC analisa o caso de Georges Souto, candidato a
Diretor do Campus Salvador. Em 14/10/2018 a servidora Micheli Venturini, por meio de processo SEI
nº23278.013413/2018-37, apresenta pedido de impugnação da candidatura de Geroges Souto com os
seguintes argumentos: O servidor teria solicitado a inscrição pelo SEI dentro do prazo, mas não o fez de
forma física e assim não atenderia ao disposto no Art. 12º da Resolução 27 CONSUP. Em 15/10/2018 Jose
Henrique Porto, na qualidade de membro da CEC, encaminha o pedido de impugnação para apreciação da
CEL do campus Salvador. Em 15/10/2018 a CEL emite despacho com o seguinte texto: “Prezados(as), Os
pedidos de impugnação devem seguir os termos da resolução nº23/2018 em seu Art. 15, §1º, Incisos I,II e III.
Dessa forma, como o pedido de impugnação aqui apresentado não se enquadra nos termos exigidos pela
resolução 23/2018, não pode ser avaliado o pedido por esta comissão”. Em 16/10/2018 a servidora Micheli
Venturini anexa documento intitulado “Impugnação PROEX-DACEL.REI 0860064” em que reitera pedido
de impugnação, desta vez, de acordo com as normas. Em 17/10/2018 por meio de processo SEI
23279.017375/2018-81 Georges Souto apresenta a sua defesa ao pedido de impugnação. Em 18/10/2018 por
meio de processo SEI nº 23279.017411/2018-15 a CEL de Salvador anexa despacho de julgamento do
pedido de impugnação em que conclui indeferindo a solicitação da servidora Micheli Venturini. Em
23/10/2018 a Servidora Micheli Venturini apresenta denúncia sobre falta de lisura no processo e publicação
das decisões em mural da CEL no referido campus. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro entendendo as
especificidades do caso, ainda que a denuncia da servidora Micheli Venturini, via SEI, tenha sido
apresentada fora do prazo, uma vez que a CEL não notificou a servidora sobre o despacho de julgamento só
emitindo e-mail às 21h54min da data de 22/10/2018, a CEC deveria apreciar a denuncia como se fosse um
recurso de decisão e avaliasse o pedido de impugnação da candidatura de Georges Souto impetrado pela
servidora. Gabriel Correia, Fabiana Lopes, Marivaldo dos Santos e Tiago Figueiredo entendem da mesma
forma. Ao analisar o pedido de impugnação apresentado pela servidora, uma vez que esta comissçao já havia
definido sobre essa matéria nos pedidos de impugnação de candidaturas à Reitor apresentados pela mesma
servidora, Marcos Vinícius entende que o pedido é improcedente haja vista que as normas definiram que os
candidatos teriam a possibilidade de apresentar inscrição via SEI ou de forma física. Gabriel Correia,
Fabiana Lopes e Marivaldo seguem o voto de Marcos Vinícius Ribeiro. Tiago Figueiredo mantem
entendimento de que teria que ser via SEI e físico e diante disso vota pela impugnação da candidatura de
Georges Souto. Por quatro votos a um fica decidido por INDEFERIR pedido de impugnação. Após análise
deste caso, Às 17h55min decide-se por encerrar a reunião e retoma-la às 07h00min de 26/10/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 17:08, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 29/10/2018, às 15:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 29/10/2018, às 15:12, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANA JULIA SANTOS PEREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 09/11/2018, às 14:26, conforme decreto nº 8.539/2015.
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