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RECURSO

A CEL- Comissão Eleitoral Local - Campus Santo Antonio de Jesus
 

Pelas razões de fato e de direito que se alinham a seguir, vem apresentar RECURSO tempestivo em desfavor
do informativo 1071190 conteudo do processo 23278.005208/2019-89, referente a alteração do local de
votação do polo Castro Alves para Polo Conceição do Almeida.

I - PRELIMINARMENTE

Considerando Portaria 1023 de 10 de abril de 2019 art 2º, onde se elenca as atribuições da CEL, Comissão
Eleitoral Local não se encontra dentre elas autoridade para ALTERAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO.

Considerando que Art. 17 desta mesma portaria aduz -" O voto será facultativo, secreto e uninominal, não
podendo ser efetuado por correspondência, por procuração ou em trânsito. 
... 
§3º - Os discentes dos polos EAD do IFBA deverão votar nos respectivos municípios onde funcionam os
polos (locais onde os discentes realizam as aulas), devendo o campus ao qual está vinculado providenciar a
estrutura necessária para que a votação ocorra, bem como deve a Comissão Eleitoral Local providenciar a
estrutura adequada para que haja votação nos locais.

 II – DO PEDIDO

Requer o recebimento do presente recurso, posto que tempestivo, bem como que seja REVOGADA ato de
oficio e amplamente divulgado, vez que se encontram presentes os requisitos autorizadores de aplicação de
tal efeito, qual sejam o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação.

Requer que caso a CEL não reconsidere a decisão, que o encaminhe à autoridade superior, conforme
determinação do art. 56, §1º da Lei nº 9784/99. Explicitando qual o regramento jurídico impeditivo.

Documento assinado eletronicamente por LUCIO MAURO SOUZA BORGES, Coordenador(a) do
Curso de Redes de Computadores, em 06/05/2019, às 15:27, 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 1071871 e o código CRC 2B5A1B2B.
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