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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL,  1 
REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 2 

 3 
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 16h30min, os membros 4 
da Comissão Eleitoral (CE) para o pleito 2017-2019, Antonio Luiz Rosa, Rogério Netto 5 
Suave e Temístocles de Sousa Luz, escolhida e aprovada em Assembleia da ADUFES 6 
do dia 10 de outubro de 2017, reunidos na Sala de Reuniões da ADUFES iniciaram os 7 
trabalhos relativos à discussão da seguinte pauta: 1. Homologação de Chapas 8 
Inscritas; 2. Número de Mesários em cada seção eleitoral; 3. Modelo da Cédula de 9 
Votação; 4. Envio de dados dos candidatos ao TRE; 5. Solicitação do material de 10 
campanha das chapas para confecção do jornal edição especial pela ADUFES. 11 
Iniciando a reunião, o Presidente Professor Antônio Rosa deu informes dos 12 
procedimentos já tomados até o momento junto à ADUFES e aos Órgãos 13 
Administrativos da UFES no tocante à realização das Eleições do próximo dia 23 de 14 
novembro. Passando à pauta: 1. Homologação de Chapas Inscritas: O Professor 15 
Antônio informa aos membros da CE que houve apenas 01 (uma) Chapa inscrita para 16 
concorrer à Diretoria da ADUFES, “Lutar e Resistir”, e 08 (oito) Chapas  para concorrer 17 
ao Conselho de Representantes assim distribuídas: 02 (duas) no CCJE, 02 (duas) no 18 
CCHN, 01 (uma) no CCAE, 01 (uma) no CCENS, 01 (uma) no CEUNES e  01 (uma) no 19 
CCS, para o biênio 2017/2019. Informa ainda que as condições de elegibilidade dos 20 
candidatos, conforme consta nas Normas Eleitorais, se dão por dois requisitos, a saber, 21 
(a) ser associado à ADUFES até 25/11/2017 e (b) estar em dia com suas obrigações 22 
junto à ADUFES. Através do Ofício Nº 006-2017/CE, foi feita a consulta destas 23 
condições a cerca de cada inscrito o que restou comprovadas atendidas, resposta 24 
expressa por correspondência  emitida pela ADUFES em resposta ao supra citado 25 
ofício. Desta forma, a CE deliberou, à unanimidade, pela Homologação das Chapas. 2. 26 
Número de Mesários em cada seção eleitoral: Diante da existência de uma única 27 
chapa a concorrer à Diretoria, a CE definiu o número de 02 (dois) mesários por seção, 28 
em cada turno de votação. 3. Modelo da Cédula de Votação: A CE decidiu adotar o 29 
modelo das cédulas de votação da uma Eleição ocorrida em 30/11/205. 4. Envio de 30 
dados dos candidatos ao TRE: O TRE determinou o prazo de envio de dados dos 31 
candidatos para a programação das urnas eletrônicas até o dia 10/11. Ficou então 32 
acordado de que tais dados seriam enviados ao TRE na quinta, dia 09/11, para melhor 33 
logística daquele Tribunal. Os membros da CE, Antônio e Temístocles, ficaram 34 
incumbidos de fazer esta operação definindo entre eles um melhor horário. 5. 35 
Solicitação do material de campanha das chapas para confecção do jornal edição 36 
especial pela ADUFES: Quanto ao ponto em questão, a CE decidiu delegar ao Setor 37 
de Comunicação da ADUFES poderes para tratar diretamente com a Chapa inscritas 38 
sobre material para confecção do Jornal Especial das Eleições. Não tendo mais o que 39 
tratar, às 17h15min deu-se por encerrada a reunião. Eu, Antonio Luiz Rosa, na 40 
qualidade de membro da Comissão, lavrei a presente ata que se aprovada será 41 
assinada pela Comissão. 42 
 43 
Antônio Luiz Rosa (Presidente) _____________________________________________ 

Temístocles de Sousa Luz (Membro) ________________________________________ 

Rogério Netto Suave (Membro) ____________________________________________ 
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