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Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15h35' (quinze horas e
trinta 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 com total  de  10  (dez)  participantes.  O
Presidente da Comissão Local declara o início da reunião explanando o motivo da convocação: analisar
denúncia a candidato. Ulisses repassa aos participantes o teor da denúncia feita ao candidato Flávio Pena
e pede aos presentes que se manifestem. Devido a dúvida da Comissão na melhor forma de tratar  o
assunto, Ulisses liga para a Comissão Central solicitando orientação. Fomos orientados a solicitar a prova
ao denunciante e encaminhar uma notificação ao candidato para se pronunciar. Em conjunto a Comissão
decidiu solicitar primeiro ao denunciante a prova e mediante a entrega da prova, notificar o candidato
para os esclarecimentos quanto aos fatos narrados. O denunciante terá prazo até amanhã, dia 31 (trinta e
um),  até  as  9h30'  (nove  horas  e  trinta  minutos)  para  apresentar  cópia  em DVD do vídeo citado na
denúncia.  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 15h 50' (quinze horas
e cinquenta minutos). Eu, Evanilda Goldner de Souza Pinto, lavrei a presente ata, que após aprovação
segue assinada por todos os presentes. 

Ibatiba-ES, 31 de maio de 2017.

Assinaturas

__________________________________         
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente

__________________________________       
Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária

_____________________________________  
Paula Poliana de Oliveira Almeida

_____________________________________  
Phelipe Augusto Carvalho Campus

____________________________________  
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho
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_____________________________________   
Patrícia Torres de Souza Cardoso

_____________________________________  
Maycon da Silva Raider

____________________________________  
Ivanete Tonole da Silva

________________________________ 
Mayhuri Roberto Bonifácio

____________________________________
Jocelyn Gomes Moisés
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