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ATA

ATA N.° 16 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 21 de novembro de 2018, na sala de
reuniões da CEC, Reitoria do IFBA.
 

Às nove horas, de vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria
ter início a décima sexta reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Estava presente Marcos Vinícius
Ribeiro. As 09h46 registra-se a presença de Tiago Figueiredo. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro
argumenta que ainda que não haja quórum deve-se seguir a reunião com os seguintes pontos de pauta: 1 –
Ajustes de erros em lista de votantes causados pelo constante envio de listas pela DGP; 2 - Divisão de
trabalhos da CEC devido ao elevado número de demandas; 3 - Preparação de documentos levantados com
as CEL’s nas reuniões realizadas em 19 e 20 de Novembro; 4 - Solicitação de urnas; 5 - Atualização
do nome das candidaturas já com número. Antes de dar início a relatoria da reunião, faz-se mister registrar
que nas datas de 19 e 20 de Novembro, no Áudio 1, Campus Salvador, Barbalho, houve um encontro da
CEC com as CEL’s para preparação para atuação no pleito. Na data de 19/11/2018 estavam presentes
Marcos Vinícius Ribeiro, Joilson Cruz e Tiago Figueiredo, que precisou se ausentar à tarde. e na data de
20/11/2018 Marcos Vinícius Ribeiro conduziu os trabalhos até que às 11h Joilson Cruz se fez presente.
Foram levantados diversos questionamentos pelas CEL’s no primeiro dia e encaminhamentos para
produção de documentos pela CEC orientando algumas questões sobre campanha e dia da votação. Na
data de 20/11/2018 as CEL’s apresentaram os problemas que tiveram para elaboração da lista de
votantes, uma vez que a DGP enviou diversas listas de servidores. Algumas CEL’s chegaram a relatar que
até a data de 19/11 ainda estavam recebendo novas listas e não sabiam como proceder. Foi percebido
também que haviam alguns erros nas listas enviadas pela DGP a exemplo de servidores que já atuam em
um novo campus e ainda constava como campus antigo, ainda que se tenha portaria de remoção pro
campus novo. Também foi percebido na reunião a duplicidade de nomes. Ainda com relação a lista de
votantes o campus de Brumado apresentou uma situação em que os alunos do MEDIOTEC possuíam
matrícula tanto no campus de Brumado como no campus de Vitória da Conquista em sistemas diferentes.
O membro da CEL de Brumado argumentou que fora questionado a CEC, em uma oportunidade passada,
onde esses estudantes votariam e a CEC respondeu que seria em Vitória da Conquista. Por um lapso a
CEC interpretou que se tratava-se de estudantes EAD que possuíam matrícula em Vitória da Conquista e
tinham aulas em Brumado e dessa forma votariam no campus que possuíam matrícula, destarte após
explicação do membro da CEL de que esses estudantes possuíam vínculo com Brumado além de
assistirem suas aulas lá e constatando que os discentes não constam nem na lista de Brumado e nem na de
Vitória da Conquista, faz-se necessário uma reanálise e reparação para não tolher o direito de voto desses
estudantes e serão acrescentados a lista de votantes de Brumado. Devido ao levantamento de algumas
inconsistências em lista foi necessário suspender a reunião às 11h50min com as CEL’s para ir a PROJUR e
verificar a forma como proceder para não ferir direitos e garantir a lisura do processo. Após consulta a
PROJUR, foi indicado que a CEC deveria corrigir os problemas que foram percebidos e solicitados dentro
do prazo de publicação das listas (14/11) e NÃO ACATAR os casos que chegaram posteriormente ao
prazo estabelecido por serem intempestivos e deve-se ignorar as listas enviadas pela DGP após o prazo
estabelecido; Quanto ao caso de Brumado a PROJUR indicou que tratando-se de uma interpretação
equivocada da CEC devia-se proceder os ajustes e acrescentar os discentes em lista. Dando seguimento a
16ª Reunião da CEC, às 10h00min dividiu-se as atividades da seguinte forma: Tiago Figueiredo fica
responsável por responder os processos no SEI e verificar as listas de votantes.  Marcos Vinícius Ribeiro
fica responsável por elaborar o comunicado à Comunidade IFBA. Às 10h47min registra-se a presença
de Joilson Cruz que deve dividir os processos a serem respondidos com Tiago Figueiredo. Às 12h17min
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fez-se uma pausa pro almoço. Às 12h54min registra-se a presença de Marcos Vinícius Ribeiro. Às
13h11min registra-se a presença de Joilson Cruz. Às 14h04min registra-se a presença de Tiago Figueiredo.
Além dos trabalhos já estabelecidos no turno da manhã foi necessário fazer algumas publicações
pendentes que ficaram sob a resposnabilidade de Marcos Vinícius Ribeiro. Às 14h52min registra-se a
saída de Joilson Cruz. Às 16h42min Tiago informou que precisaria sair e a
reunião fora encerrada. Lavrando-se a Ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 26/11/2018, às 09:34, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 26/11/2018, às 11:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 26/11/2018, às 12:58, conforme decreto nº 8.539/2015.
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