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 COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

 Objeto :

ATA DA 32ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL PARA
ESCOLHA DE REITOR E DIRETORES GERAIS DO IFSP DO ANO DE 2020

 

Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e quarenta minutos iniciou-se a
trigésima segunda reunião, via videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams. Estavam presentes os
seguintes membros da Comissão Eleitoral Central: Titulares: Lairce Castanhera (Presidente); Lauriberto Paulo
Belém (Vice-Presidente); Rui Bertho Junior; Gustavo Bucci Carrascosa (secretário); Lucas Satoshi Cipriano
Oikawa (secretário); Matheus Guedes Camargo; Nayara Bonati Pires; Milene Rosa de Almeida Moura.
Ausentes: Isabella Segredo. ABERTURA: A presidente deu início informando sobre o e-mail do gabinete da
reitoria, com o prazo até o dia doze de novembro para o envio da documentação relativa o processo eleitoral para o
gabinete, que posteriormente será enviado à SETEC. ORDEM DO DIA: 1 –Pedido das CELs sobre compensação
para os intérpretes. A comissão eleitoral central analisou o pedido de comissões locais sobre atribuição de folga
para os intérpretes que participaram das atividades de cunho eleitoral. A comissão identificou que não pode deliberar
sobre o assunto, por não ter a competência necessária para atribuir/solicitar dias de folga para servidores. 2 –
Denúncia Godofredo Santos. Ao analisar a denúncia, os membros da Comissão Eleitoral Central identificaram que
a denúncia foi realizada de forma anônima, sem utilização de conta de email institucional e com nome para
identificação que não consta no quadro de alunos ou servidores do IFSP. Tais elementos divergem do que está
previsto no Código Eleitoral para recebimento e apreciação de denúncias envolvendo o processo eleitoral. Após
decisão por unanimidade pelo indeferimento da denúncia, foi elaborado um e-mail com a resposta ao denunciante. 3
– Denúncia Estefânia Gava Senema. A comissão eleitoral deliberou e, por unanimidade,  decidiu pelo
indeferimento da denúncia por falta de elementos comprobatórios do envolvimento direto do candidato com o teor
da denúncia. Na sequência, foi elaborado um e-mail em resposta à denunciante. 4 – Relatório final do processo
eleitoral. A presidente deu início ao trabalho com a elaboração do modelo de relatório a ser enviado as comissões
locais. Os membros da comissão então fizeram suas contribuições, e ao final, foi aprovado por unanimidade. Após a
aprovação, a presidente deu início ao processo de divisão de trabalho dos membros da comissão para a elaboração
do relatório final da comissão central. Porém, antes da divisão, a comissão fez alguns ajustes no modelo do relatório
para que assim dê prosseguimento ao trabalho. A comissão então dividiu o trabalho da seguinte maneira: o primeiro
grupo de trabalho ficou formado pelos membros Rui, Nayara e Lucas, com as partes das comissões, os códigos e as
candidaturas. O segundo grupo de trabalho ficou com os integrantes Lairce, Milene e Gustavo, com as partes da
campanha, da votação e dos comunicados. O terceiro grupo de trabalho ficou formado pelos membros Lauriberto,
Matheus e Isabela, com as partes dos recursos, das denúncias e dos resultados. A comissão entrou em acordo para
que assim que algum grupo de trabalho termine seus trabalhos, ajudar a terceira comissão, pois é a parte do relatório
que dará o maior trabalho para elaboração. Feito as divisões, todos entraram em consenso, sendo aprovado por
unanimidade. 5- Reunião com as comissões locais. A presidente informou que pretende realizar uma reunião com
os presidentes das comissões locais, no dia dez de novembro, a partir das quatorze horas, para esclarecer as dúvidas
das comissões locais em relação à elaboração do relatório final. ENCERRAMENTO: O vice-presidente solicitou
aos membros da comissão central a realização da próxima reunião dessa comissão no dia dez de dezembro, a partir
das dezenove horas. Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, não havendo mais nada a tratar, a Presidente
eleita, Lairce Castanhera, deu por encerrada esta reunião, a qual eu, Lucas Satoshi Cipriano Oikawa, lavrei esta ata.
 

São Paulo- SP, 06 de novembro de 2020.
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Lairce CastanheraLairce Castanhera Presidente docente

Lauriberto Paulo BelémLauriberto Paulo Belém Vice-Presidente docente

Gustavo Bucci CarrascosaGustavo Bucci Carrascosa secretário discente
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