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Ata de Reunião 006 – Comissão Eleitoral Local
Portaria Nº. 141, de 30 de março de 2017
Aos 11 (onze) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15h37
(quinze horas e trinta e sete 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 da Comissão e 03 (três)
convidados, conforme registro em lista de presença que integra esta ata. Pauta: sorteio
da ordem das cédulas, ordem de apresentação do Plano de Ação, e informes gerais. O
presidente da Comissão iniciou a reunião comunicando que os candidatos a Diretor Geral
foram convidados para participar dos sorteios da ordem das cédulas e da ordem de
apresentação do Plano de Ação. Maycon preparou na frente dos candidatos os papéis
para sorteio. Sorteio dos nomes dos candidatos que aparecerão na cédula de votação,
conforme posição: de cima para baixo: primeiro: Eglon Rhuan S. Guimarães; segundo:
Flavio Eymard da Rocha Pena e Terceiro: Felipe Alexandre Lima F. Dos Santos. Sorteio
para apresentação do Plano de Ação: Primeiro: Felipe; segundo: Eglon; e terceiro: Flávio.
O sorteio para os debates serão feitos na hora. Maycon informou que está montando os
horários, levando em consideração as outras atividades já marcadas com os discentes e
assim que fechar os horários passará para conhecimento de todos. Ficou definido vinte
minutos para o candidato apresentar o Plano de Ação, vinte minutos para perguntas e
respostas, e cinco minutos para as considerações finais. Os candidatos foram
dispensados. Ulisses informou que um dos candidatos entrou com recurso referente a
lista de votantes e já foi dado a resposta ao candidato. Quanto aos mesários, só falta
completar os representantes dos discentes. Ficou marcado a próxima reunião para
segunda-feira, dia 15 (quinze) de maio, às 09h30 (nove horas e trinta minutos). Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h 20min (dezesseis horas e vinte
minutos). Eu, Evanilda Goldner de Souza Pinto, lavrei a presente ata, que após
aprovação segue assinada por todos os presentes.
Ibatiba-ES, 11 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
_____________________________________
Mayhuri Roberto Bonifácio
_____________________________________
Maycon da Silva Raider
____________________________________
Ivanete Tonole da Silva
________________________________
Pedro Henrique Fialho Fernandes
____________________________________
Rhuan Carvalho Silva
____________________________________
Flavio Eymard da Rocha Pena
____________________________________
Felipe Alexandre Lima F. Dos Santos
____________________________________
Eglon Rhuan S. Guimarães
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