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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15 h
30'  min  (quinze  horas  e  trinta  minutos),  na  sede  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo -  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 10 (dez) participantes, conforme registro em
lista  de  presença que integra esta  ata,  com os seguintes pontos  de pauta:  Informes
gerais;  definição  da  quantidade  e  local  para  os  banners;  alteração  da  Portaria.  O
presidente da Comissão cumprimenta a todos e declara aberta a reunião. Arthur fala da
necessidade  de  passar  informações  pertinentes  referentes  as  eleições  o  mais  breve
possível aos discentes e disse que já está traçando uma agenda com os professores.
Ulisses informa que o representante dos docentes Abney terá que ser substituido por
fazer parte da Comissão da CSPPD e que nesse caso professor Arnaldo passa para
titular e será convidado um outro docente para suplente. Outro caso, é a do discente
Daniel Pena, filho de um possível candidato. Ulisses disse que já se informou com a
Comissão Eleitoral Central, que se coloca a favor da substituição e aguarda retorno da
Comissão de Ética do Ifes e solicitou aos discentes para pensarem um outro nome. Os
discentes indicaram o Rhuan Carvalho Silva e ficaram de consultá-lo. Ulisses expõe que
alguns membros da Comissão não tem participado das reuniões e nem justificado as
faltas. Maycon justificou a falta, está no pregão. Evanilda, justificou a falta da Pollyana
que está fazendo curso. Paula questiona o convite feito pelo Caio referente a discussão
na Câmara Municipal hoje a noite. Artur disse que a discussão é sobre o que queremos
para o futuro do nosso instituto, isso não significa sinal de campanha. Ulisses pediu que
quem puder participe da reunião. O discente Pedro ficou de participar. Ulisses lembra que
temos que ser imparciais nas eleições. Ulisses consultou os membros de quantos banner
cada candidato poderá colocar no campus. Ficou definido que cada candidato, tanto a
Reitor  como  a  Diretor-Geral,  poderá  colocar  1  banner  no  campus,  e  o  local  que
escolhemos  para  a  exposição  foi  a  entrada  do  campus,  onde  ficam  os  postes  que
sustentam a cobertura.  A ordem de  exposição  também foi  definida  em sorteio.  Para
Reitor o primeiro, em sentido entrada-prédios, foi o candidato Milson seguido de Marcio
Có e depois o candidato Jadir. A ordem dos candidatos a Diretor-Geral será definida no
dia 11/05/2017 junto com o sorteio que definirá a ordem dos nomes nas cédulas. Também
ficou definido que os candidatos a Diretor-Geral não poderão ter em seus materiais de
campanha as cores branca e amarela como tema, isso porque a cor branca será usada
nas cédulas de reitor e amarela para Diretor-Geral. Ulisses lembrou que é importante que

Ata Reunião Comissão Eleitoral Local
26 de abril de 2017.

1



os servidores que se enquadram em mais de uma categoria de votante (discente, técnico
ou docente) devem fazer a opção informando em qual categoria irão votar, caso não o
façam valerá a matrícula/siape mais antiga, o prazo para escolha é até 02 (dois) de maio
2017 (dois mil e dezessete) e que uma nova lista será encaminhada para publicação.
Arthur solicita que os discentes titulares da Comissão que não puderem participar da
reunião convidem seus respectivos  suplentes.  Foi  solicitado alteração na Portaria  da
Comissão,  ficando  como  titular  na  respectiva  ordem:  Rhuan  Carvalho  Silva,  Pedro
Henrique Fialho Fernandes e Phelipe Augusto Carvalho Campos, com seus respectivos
suplentes: Rhoney Henrique Dias Batista,  Matheus Cantílio Vieira e Thainá Souza da
Silva.  Ulisses  disse  que  será  encaminhado  e-mail  para  os  membros  que  não  estão
comparecendo as reuniões para se justificarem, e caso necessário as substituições dos
mesmos.  Para  outras  informações,  Ulisses  solicitou  acesso  à  página  do  processo
eleitoral local, nela constarão as atas das reuniões realizadas e também a Resolução nº 2
e as normas do processo eleitoral que foram definidas pela Comissão Eleitoral Central.
Ficou marcado a próxima reunião para terça-feira, dia 02/05, às 15h 30' (quinze horas e
trinta minutos). Ulisses lembrou da importância da participação de todos da Comissão
local  nas  reuniões.  Nada  mais  havendo  a  tratar  a  reunião  foi  encerrada  às  16h  30'
(dezesseis  horas  e  trinta  minutos).  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 e demais
participantes.

Ibatiba-ES, 26 de abril de 2017.

Assinaturas

___________________________________         
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente

____________________________________       
Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária

_____________________________________  
Paula Poliana de Oliveira Almeida

_____________________________________
Ivanete Tonole da Silva

_____________________________________  
Artur Monteiro da Costa
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____________________________________  
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho

_____________________________________   
Mayhuri Roberto Bonifácio

_____________________________________  
Pedro Henrique Fialho Fernandes

____________________________________  
Phelipe Augusto Carvalho Campos

____________________________________ 
Patrícia Torres de Souza Cardoso
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