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Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15 h 30 min
(quinze e trinta), na sede do Instituto Federal de Educação Campus Ibatiba, localizado na
Avenida 7 de Novembro, Nº40, Bairro Centro, Ibatiba, ES, realizou-se a reunião da Comissão
Eleitoral Local do Campus Ibatiba/ES com total de 12 (doze) participantes, conforme registro
em lista de presença que integra esta ata, com os seguintes pontos de pauta: definir suplente
do  Presidente,  secretário  (a)  (Titular  e  suplente),  e  informes  gerais.  O  presidente  da
Comissão  Local,  Ulisses  Fernandes  Goularte declara  aberta  a  reunião  solicitando  aos
participantes  que  elegessem  um  secretário  (a)  titular  e  um  suplente  para  secretariar  a
Comissão  Local.  Por  unanimidade  foi  eleito  como  secretário  titular  a  servidora  técnica
administrativa,  Evanilda  Goldner  de  Souza  Pinto  e  como  suplente,  a  servidora  técnica
administrativa,  Paula  Poliana  de  Oliveira  Almeida.  Para  a  suplência  da  Presidência  da
Comissão Local, foi eleito por unanimidade o servidor técnico administrativo, Arthur Monteiro
da Costa . O Presidente da Comissão Local informou que já foi publicado a Resolução do
Conselho Superior que estabelece o regulamento para eleição. Solicitou que todos leiam e se
informem, independente se é titular ou suplente na Comissão, todos devem ter conhecimento
do processo eleitoral e que as dúvidas devem ser trazidas na próxima reunião. Informou que
foi solicitado ao servidor Caio Sicas Lamas, Coordenador da Comunicação Social, para fazer
um informativo que será afixado nos principais  murais  do instituto,  referente as eleições.
Pediu  para  planejarmos  uma  agenda  para  o  campus,  definir  onde  serão  colocados  os
banners dos candidatos, e nos informar das normas para os debates. Informou que será
solicitado atualização/publicação da nova lista dos votantes e da Portaria da Comissão com
suas alterações. Ficou marcado a próxima reunião para quarta-feira, dia 26/04, às 15h 30min
(quinze e trinta). Ulisses lembrou da importância da participação de todos da Comissão local
nas reuniões. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 (dezesseis) horas. A
presente  Ata  vai  por  mim  assinada,  Evanilda  Goldner  de  Souza  Pinto,  secretária  desta
reunião, e também pelo Sr. Ulisses Fernandes Goularte, Presidente da Comissão Eleitoral
Local que presidiu esses trabalhos.

Ibatiba-ES, 18 de abril de 2017.

Assinaturas

___________________________________         
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente
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____________________________________       
Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária

_____________________________________  
Paula Poliana de Oliveira Almeida

_____________________________________
Abiney lemos Cardoso

_____________________________________
Maycon da Silva Raider

_____________________________________  
Artur Monteiro da Costa

_____________________________________  
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho

_____________________________________  
Pedro Henrique Fialho Fernandes

_____________________________________   
Mayhuri Roberto Bonifácio

_____________________________________  
Ivanete Tonole da Silva

____________________________________  
Phelipe Augusto Carvalho Campos

____________________________________ 
Rhonney Henrique Dias Batista
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