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ATA

ATA N.° 18 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 28 de
novembro de 2018, na sala de reuniões da CEC, Reitoria do IFBA.

 

Às nove horas, de vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria
ter início a décima oitava reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Às 08h55min registra-se a
presença de Marcos Vinícius Ribeiro. Às 10h12min registra-se a presença de José Henrique Porto. Às
10h33min registra-se a presença de Edcassio Avelino. Antes de iniciar os trabalhos é necessário registrar
em ata que na data de 27/11/2018 Joilson Cruz respondeu processo do Campus Seabra sobre denúncia de
abuso do cargo para favorecimento na eleição e não fora registrado na ata da 17ª Reunião da CEC.
Enquanto os(as) demais membros(as) da CEC não chegam para garantir o quórum, dividiu-se os trabalhos
pendentes até o momento. Edcassio Avelino entregou o material gráfico do debate e começou a trabalhar
na produção da cédula de votação. José Henrique Porto fica responsável por responder e-mails. Marcos
Vinícius Ribeiro fica responsável pela produção da Ata. José Henrique porto com a palavra alerta sobre e-
mail da Procuradoria da República do Município de Campo Formoso – Bahia que precisa ser respondido.
Marcos Vinícius Ribeiro fica resposnável por responder o e-mail do MPF de Campo formoso. Às
12h15min fez-se uma pausa pra almoço. Às 13h05min as atividades são retomadas com Edcassio Avelino,
José Henrique Porto e Marcos Vinícius Ribeiro. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro alerta para o caso
de Amanda, candidata a diretora no campus Irecê, que teve uma liminar favorável à manutenção de sua
candidatura, destarte nenhum(a) oficial de justiça comunicou a CEC formalmente. A candidata se
antecipou e enviou a liminar ao e-mail da CEC. Sobre essa questão é necessário a presença de um mínimo
de 5(cinco) membros(as) da CEC em reunião para estabelecer o quórum. Faz-se mister registrar que é a
terceira reunião convocada da CEC que não possui quórum mínimo. Às 13h50 registra-se a presença de
Tiago figueiredo. Tiago Figueiredo fica responsável por consultar na gráfica da Reitoria a disponibilidade
de papel colorido para impressão. Às 14h59min registra-se a saída de José Henrique Porto que fica
responsável por enviar o número de votantes por segmento para produção de cédulas. Às 15h01min
registra-se a saída de Edcassio que fica responsável por produzir as cédulas da eleição. Às 15h10min a
Comissão Eleitoral Central recebe Mandado de Segurança, impetrado por Luciano Pestana Santos que
deve ser respondido em até 48h. Tiago figueiredo ficou responsável por responder o mandado de
segurança impetrado por Luciano Pestana que deve ser assinado por Marcos Vinicius e encaminhado à
PROJUR. Faz-se mister registrar em ata que Marcos Vinícius Ribeiro estará em Vitória da Conquista para
organizar os preparativos e mediar o debate entre candidatos(as) a Reitor(a) e com isso não se fará
presente na reitoria nas datas de 29 e 30 de Novembro. Após encaminhar a resposta do mandado de
Segurança de Luciano Pestana à PROJUR, e após envio de resposta ao MPF de Campo Formoso, por
sistema eletrônico, nada mais havendo a tratar, lavra-se esta ata que segue assinada pelos presentes com a
conslusão dos trabalhos às 16h52min.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 03/12/2018, às 09:53, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 05/12/2018, às 13:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 05/12/2018, às 14:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 05/12/2018, às 18:36, conforme decreto nº 8.539/2015.
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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 0920014 e o código CRC 5EDBBE63.
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