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PROCESSO ELEITORAL CONSELHO SUPERIOR BIÊNIO 2017-2019

ATA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS SEÇÕES SINDICAIS NO CONSELHO
SUPERIOR DO F BAIANO -BIÊNIO 2017-2019

Às 09h56 do dia 01 de junho de 2017, na Reitoria do IF Baiano - Sala de Reunião do Gabinete,
com a presença dos Senhores: CarIos Magno Augusto Sampaio e Antonildo Santos Pereira,
representantes da Seção Sindical IF Baiano, Ed Fábio Silva Agapito e Lucas Filipe Andrade da
Silva, representante e candidato da Seção Sindical Catu, da Senhora Alana Donato Teixeira,
representante e candidata da Seção Sindical Guanambi e Cássia Maria Souza Costa, presidente
da Comissão Eleitoral Geral, instalou-se a reunião para aclamação da candidatura do
representante titular e suplente das Seções Sindicais do IF Baiano.

A Comissão Eleitoral Geral apresentou o objetivo e como funcionaria a reunião, passando a
palavra imediatamente aos representantes das Seções Sindicais para a eleição. Na primeira
rodada de discussões, a candidata Alana Donato Teixeira foi indicada como titular pela maioria,
ressaltando-se a importância da participação da Seção Sindical Guanambi, sendo o candidato
Lucas Filipe Andrade da Silva a escolha da Seção Sindical de Catu. Durante a reunião, surgiu um
impasse em relação à candidatura da Seção Guanambi e como ficaria a titularidade, caso a
candidata não permanecesse como membro da diretoria, uma vez que esta seção sindical está em
fase de transição. A dúvida foi dirimida no art 12 do Regimento Interno do Consup que afirma
que:

"Art. 12. Caso venha a ocorrer, antes do término do mandato, o impedimento definitivo do
conselheiro titular e do seu respectivo suplente, o Presidente do Conselho Superior adotará, no
prazo de trinta dias, contados do conhecimento do fato, as providências necessárias para o
provimento dos cargos. "

Deste modo, no impedimento do titular, o suplente assumiria o assento. Após o debate, a repre-
sentante da Seção Guanambi, Alana Donato Teixeira, optou por retirar sua candidatura, a fim de
garantir a efetividade do resultado da eleição. Após nova votação o representante da Seção Sindi-
cal IF Baiano, Moisés Leal Morais, foi escolhido como titular e o representante da Seção Sindi-
cal Catu, Lucas Filipe Andrade da Silva, como suplente.

Não tendo mais o que tratar, a reunião foi finalizada às 11h 10.
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