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Ata de Reunião 10 – Comissão Eleitoral Local
Portaria Nº. 141, de 30 de março de 2017
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 16h45' (dezesseis
horas e quarenta e cinco 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, representada por 11 (onze)
membros presentes, com o candidato a Diretor-Geral Felipe Lima e o cabo eleitoral, o servidor Marcelo
Rocha, conforme registro em lista de presença que integra esta ata. Pauta: Resposta ao pedido de
retratação do candidato Felipe Lima. Ulisses cumprimenta e todos e explicou que solicitou a reunião a
pedido do candidato Felipe Lima. Disse que não entendeu a solicitação do pedido de retratação feita pelo
candidato já que nenhuma exposição ao candidato e sua equipe foi motivada ou realizada por esta
Comissão. O servidor Marcelo Rocha agradece, explica que lendo as atas constatou que as denúncias
partiram de um e-mail anônimo e na Resolução consta que a denúncia tem que ser fundamentada e a
Comissão deverá analisar as denúncias. Nesse caso ocorreu um equívoco não usando dos meios
preconizados na Resolução. Disse que somos colegas de trabalho e que a partir do dia primeiro será eleito
um candidato por quatro anos e nós continuaremos servidores e acha que o teor da denúncia foi
gravíssimo, estamos em um cenário desagradável politicamente e além disso passando um exemplo ruim
e que o processo para eleição de Diretor Geral deveria ser mais simples. A forma como a denúncia chegou
até nós, o que lemos nas atas sobre a fala da professora Ivanete que deveria ter sido verificado antes, o
servidor que foi chamado para depor que é de outro partido. Uma denúncia séria e que gerou uma
desconstrução. Os alunos estão com medo, criou-se uma situação complicada com os professores citados
na denúncia anônima e que a notícia da denúncia vazou antes do candidato receber a notificação enviada
pela Comissão. Ulisses explica que partiu da Comissão redigir o e-mail em conjunto e que por não ter
sinal de rede o e-mail foi encaminhado da sala dele assim que terminou a reunião e que não sabe como
isso se espalhou. O que pedimos foi que o material de campanha não fosse distribuído dentro das salas e
os informamos quanto a denúncia. A Resolução é clara quanto a distribuição de material dentro da sala de
aula. A notificação não teve o objetivo de acusar e sim de informar. Ulisses disse que até a publicação
oficial da ata que tratou do caso da denúncia não haveria condições do teor da reunião ter vazado. O
servidor Paulo, Assistente de Aluno, foi convidado à reunião pelo presidente desta Comissão porque
vários alunos estavam relatando a ele e ao Artur, que é da Comissão, o que estava acontecendo. Maycon
relembra que em reunião anterior, ele mesmo enfatizou a necessidade da Comissão estar atenta para não
ser responsabilizada por impugnação de candidato. Marcelo disse que teve questionamento de uma
pessoa, que não é da Comissão, sobre o e-mail encaminhado ao candidato Felipe Lima. Quanto a entrega
do material, justifica que foi feito fora da sala de aula. Quanto a notificação, Marcelo pergunta qual seria
o procedimento se não tivessem respondido. Ulisses disse que o real foi a distribuição do material na sala
de aula. Marcelo disse que o que os motivou a solicitar reunião com a Comissão Local foi o teor do email de que os professores estavam abordando os alunos em forma de ameaças. Ivanete interrompe o
servidor Marcelo e pede a palavra. Explicou que veio para a reunião que tratou da denúncia ao candidato
Felipe sem saber o que estava acontecendo. Que durante todo o tempo de duração da reunião da
Comissão Local houve a preocupação de se preservar a imagem dos docentes citados na denúncia. E
ainda, que como docente, duvida que a ação dos referidos professores tivesse o cunho ameaçador. Já
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dividiu sala com o professor Alexrenam e já presenciou intimidação de pais de alunos com o colega e que
nenhuma providência por parte da Instituição foi tomada. Informa que nesta sala, em todas as reuniões
que ocorreram, nós, Comissão, nos pautamos nas denúncias que de fato tinham chegado à Comissão. À
ocasião da denúncia recebida pelo e-mail anônimos o e-mail da Comissão Eleitoral Local já tinha
recebido o e-mail do servidor Paulo e que o presidente não o leu na reunião pois o servidor encontrava-se
pessoalmente na reunião da Comissão para relatar os fatos e se disponibilizar como testemunha caso fosse
necessário. Preocupados (Comissão) com a gravidade das denúncias relatadas e com o desenrolar do caso,
por não termos um advogado para orientar, sugeriu-se buscar orientação junto à procuradoria do Instituto.
Isso foi feito e a Comissão recebeu as orientações necessárias. Quanto a notificação ter vazado, ter
chegado até vocês antes do e-mail, a Comissão Local não pode responder ou responsabilizar-se. Se
analisarmos este espaço físico onde as reuniões ocorreram, ocorrem e ocorrerão verificamos que é
possível que quem passa no corredor lá de fora pode ouvir o que é dito ou está sendo discutido aqui, no
interior desta sala. E como respondermos por isso? Informa que se lembra claramente do dia em que esta
Comissão apreciou a resposta do candidato Felipe. Na ocasião fomos informados pelo presidente que
outras duas denúncias, não anônimas, haviam chegado ao e-mail da Comissão. Inoportuna é a acusação a
esta Comissão em ter tomado decisão pautada por denúncias anônimas. Se algum membro desta
Comissão esteve fazendo um trabalho paralelo nós da Comissão, não temos como averiguar sem denúncia
formalizada. Marcelo explica que em nenhum momento quis desprestigiar o trabalho da Comissão e sabe
da seriedade do trabalho da Comissão e se vazou informação ou não, não sabemos. A verdade é que a
forma como foi colocado gerou desconforto, por isso, solicitamos essa reunião e o que é perceptível da
nossa parte é que nem todos da Comissão tem responsabilidade disso. A relação dos professores de exatas
com os alunos se desconstruiu por esses relatos. Hoje os alunos estão correndo dos professores. Ivanete
disse (como sugestão) que agora o que temos que fazer é esperar as eleições passarem, e que após as
eleições se procure a equipe gestora do ensino do campus Ibatiba para tratar dos assuntos que extrapolam
as questões de cunho eleitoral. Ulisses explicou que foi solicitado parecer da Procuradoria do Ifes e que
tudo o que foi falado está relacionado com a resposta do procurador e que será enviado por e-mail para o
candidato. Felipe disse para encerrar a reunião, agradece a todos e se retira da sala, juntamente com o
servidor Marcelo. Patrícia pergunta sobre a lista de votantes, se o servidor Paulo, que foi para a Ufes será
retirado da lista e o servidor Ítalo que foi removido para Vitória. Ulisses explica que o Paulo será riscado
da lista e no caso do Ítalo está verificando com a Coordenadoria de gestão de Pessoas, assim também os
servidores que chegaram agora que ainda não constam na lista de votantes. Artur solicita que seja passado
nas salas de aulas para lembrar os alunos para trazerem documento com foto no dia da eleição. Ulisses
informou que será encaminhado para os candidatos orientação quanto aos materiais de campanha. Ficou
definido de ficar os banners. Os panfletos ficarão somente na bancada do NGP e na bancada do prédio
administrativo até a véspera das eleições e os próprios candidatos deverão fazer a retirada até as 22h
(vinte duas horas), e nos demais locais os panfletos deverão ser retirados ainda hoje. Não será permitido
panfletagem. Ficou marcado a próxima reunião para quarta-feira, dia 31 (trinta e um) de maio, às 9h 30'
(nove horas e trinta minutos). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 18h 05' (dezoito
horas e cinco minutos). Eu, Evanilda Goldner de Souza Pinto, lavrei a presente ata, que após aprovação
segue assinada por todos os presentes.
Ibatiba-ES, 29 de maio de 2017.
Assinaturas

__________________________________
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente
__________________________________
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Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária
_____________________________________
Paula Poliana de Oliveira Almeida
_____________________________________
Artur Monteiro da Costa
____________________________________
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho
_____________________________________
Patrícia Torres de Souza Cardoso
_____________________________________
Maycon da Silva Raider
____________________________________
Ivanete Tonole da Silva
________________________________
Pedro Henrique Fialho Fernandes
____________________________________
Ivanete Tonole da Silva
____________________________________
Juscelino Alves Henriques
____________________________________
Felipe Alexandre Lima Santos
____________________________________
Marcelo Rocha dos Santos
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