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ATA

ATA N° 22 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018  

Ata da
reunião
da
Comissão
Eleitoral
Central -
CEC
realizada
na data
de 19 de
dezembro
de 2018,
na sala
de
reuniões
da CEC,
Reitoria
do
IFBA.   

    

Às nove horas e trinta minuto, de dezenove de dezembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala
Nº 60, deveria ter início a vigésima segunda reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC) para
julgamentos dos recursos apresentados e publicação dos resultados finais da eleição. Às 08h55min
registra-se a presença de Gabriel Correia e Marcos Vinícius Ribeiro. Às 09h38min registra-se a presença
de Tiago Figueiredo. Tiago Figueiredo pede para que conste em ata que ficará na sua sala cumprindo as
demandas do setor até que o quórum seja estabelecido. Às 11h29min registra-se a presença
de Joilson Cruz. Às 11h51min registra-se a presença de Fabiana Lopes. Fabiana pede para que conste em
ata que estava dando aula no campus Santo Amaro pela manhã. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro
sugere que pelo horário seja feita uma pausa rápida pra almoço e que após o intervalo seja retomada a
reunião já com quórum estabelecido. Às 12h19min registra-se a presença de Joilson Cruz e Marcos
Vinícius Ribeiro. Às 12h39min registra-se a presença de Gabriel Correia, Fabiana Lopes e Tiago
Figueiredo. Com o quórum estabelecido deu-se a análise dos fatos que constam na ata da reunião ocorrida
em 17/12/2018: Fato 1 – A ocorrência do Campus Camaçari em que 1 discente que não constava na lista
votou. O entendimento por unanimidade da CEC é de que não poderia votar qualquer pessoa que não
estivesse na lista de votantes, contudo tratando-se de apenas 1 voto não há um prejuízo material para a
eleição no campus e nem a eleição geral. Fato 2 – As ocorrências do Campus Ilhéus foram: existe na Ata
242 votantes no segmento discente, mas na lista apenas 241 assinaturas. Na eleição para Diretor constam
apenas 240 votos. No segmento docente constam 36 votos e 37 assinaturas. Ou seja, 1 voto do segmento
discente para Diretor não foi computado e 1 voto do segmento docente também não fora computado. O
entendimento por unanimidade da CEC é de que os votos não encontrados na urna são considerados nulos
e foram acrescidos na totalização. Fato 3 – A ocorrência do Campus Porto Seguro em que na ata constam
448 discentes votantes, mas o somatório de votos para Reitor era de 434 e para Diretor era de 437. Foi
solicitado informações a CEL que convocou os fiscais de todas(os) candidatos para proceder a recontagem
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dos votos, conforme consta em processo SEI Nº 23282.001923/2018-01. Após recontagem foi percebido
na lista de votantes o número de 436 assinaturas. Na recontagem foi percebido que o número de votos do
candidato Albertino Nascimento do segmento discente foram 16 votos, o candidato Luis Antônio Papa que
constava 21 votos mudou para 23 votos, a candidata Luzia Mota com 336 votos, o candidato Renato da
Anunciação Filho 28 votos, brancos 31 votos e nulos 2 votos. Totalizando 436 votos discentes.
O entendimento da CEC, por unanimidade, é de que a diferença apresentada na recontagem não configura
um prejuízo grave a eleição, uma vez que não interfere na classificação dos candidatos(as) do pleito, sendo
assim procedeu-se a alteração do quantitativos de votos para publicação oficial. Edcassio encaminhou as
observações feitas na totalização de votos ao CONSUP que segue: A contabilização dos dados de votação
das eleições do IFBA 2018, por parte da Comissão Eleitoral Central – CEC, considerou a ATA e a FOLHA
DE REGISTRO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS (com descrição minuciosa dos dados) enviada pela
Comissão Eleitoral Local - CEL de cada Campi. Nesse sentido, no processo de contagem dos votos feitos
pela CEC constataram-se algumas diferenças numéricas entre o total de votos descritos na folha de
registro e totalização dos votos e o total de votos citados nas atas dos seguintes campi: No campus
Eunápolis, a ata registrou o total de 52 (cinquenta e dois) votos para o segmento TAE, no entanto, na folha
de registro e totalização dos votos constam 51 (cinquenta e um) votos para esse segmento. Na data de
17/12/2018, a CEL de Eunápolis comunicou o fato e fez retificação da ata, corrigindo para 51 (cinquenta e
um) votos, conforme processo SEI n° 23291.002665/2018-62. No campus Jacobina, na ata foi registrado
um voto a mais no segmento discente, totalizando 429 votos, no entanto, segundo os dados descritos na
folha de registro e totalização dos votos, os votos da categoria discentes foram 341(trezentos e quarenta e
um), mais 7 (sete) votos nulos, mais 80 (oitenta) votos brancos, totalizando 428 votos. No campus Porto
Seguro, o total de votos citados na ata para o segmento docente foi de 61 votos, no entanto, na folha de
registro e totalização dos votos consta o total de 58 (cinquenta e oito) votos, mais 1 (um) voto em branco,
mais 2 (dois) votos nulos, totalizando 61 votos nesse segmento. Esta situação se repetiu na categoria
discente, a ata descreve o total de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) votos, porém, de acordo com a
folha de registro e totalização dos votos, o total foi de 438 (quatrocentos e trinta e oito) votos. No campus
Santo Amaro, a ata descreve o total de 215 (duzentos e quinze) votos do segmento discente, todavia, na
folha de registro e totalização dos votos consta o total de 214 (duzentos e quatorze) votos nesse
segmento. No campus Seabra, a ata registra o total de 320 (trezentos e vinte) votos discentes, no entanto,
na folha de registro e totalização dos votos consta a seguinte distribuição de votos nessa categoria 149
(cento e quarenta e nove) votos, mais 200 (duzentos) votos nulos e mais e 151 (cento e cinquenta e um)
votos em brancos, totalizando 500 (quinhentos) votos nesse segmento. No campus Simões Filhos, a ata do
segmento discente consta o total de 417 (quatrocentos e dezessete) votos, entretanto, de acordo com a
folha de registro e totalização dos votos, o total foi de 416 (quatrocentos e dezesseis) votos. No campus
Valença, a ata cita o total de 481 (quatrocentos e oitenta e um) votos no segmento discentes, todavia,
segundo a folha de registro e totalização dos votos, o total foi de (quatrocentos e oitenta) votos no
segmento discente. Os erros encontrados nos relatorios entregues pelas CEL foram retificados pela CEC,
não havendo com isto prejuizo para nenhum dos candidatos, bem como no resultado das eleições. Às
15h04min registra-se a saída de Fabiana Lopes.Às 15h15min foi enviado ao CONSUP e gabinete da
Reitoria o resultado das eleições e à DGCOM para publicação em site. Às 15h21min registra-se a saída de
Joilson Cruz. Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião e lavra-se esta ata às 15h29min, que segue
assinada pelos presentes. 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 15:30, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 15:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 15:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 15:32, conforme decreto nº 8.539/2015.
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