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Salvador, 25 de outubro de 2013.

Senhores(as) Servidores(as),

Considerando os desencontros de informações que  envolveram a  realização da

reunião  para  escolha  da  Comissão  Eleitoral  Central,  responsável  pelo  processo  de

escolha para  os cargos  de  Reitor  e  Diretor-Geral  de  Campus deste  Instituto,  a

Administração vem perante essa comunidade prestar os devidos esclarecimentos:

Com efeito,  no  dia  21/10/2013,  às  17h30,  a  Comissão Provisória do  CONSUP

encaminhou ao Gabinete do Reitor a relação das pessoas que se deslocariam dos campi,

para participarem da reunião  de eleição da Comissão Eleitoral Central, a realizar-se no

dia 23/10/2013, às 09h, com a finalidade de escolher os seus componentes.

Dessa relação nominal,  constavam 29  (vinte e nove) participantes, dos quais 09

(nove)  da categoria discente que não contavam com seus dados bancários  informados.

Desse  modo,  faltando  apenas 01 (um)  dia  para  o  deslocamento (dia  22/10/2013),  a

Reitoria,  através  dos  setores  competentes,  não  mensurou esforços  para  obter  as

informações que faltavam, e sobretudo para buscar lastro financeiro com vistas ao custeio

das diárias, num montante estimado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não considerando

o valor das passagens.
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Sem êxito  nos seus esforços,  vislumbrou  a alternativa da videoconferência, para

garantir  a  reunião,  método  inclusive  utilizado  por  este  Instituto  e  outros  órgãos da

Administração  Pública,  com  sucesso,  por  ser  eficaz  e  possibilitar  a  transparência

mediante  a participação/acompanhamento de todos os interessados.

Nesse  contexto,  a  alternativa  da  videoconferência  foi  submetida  à  Comissão

Eleitoral Provisória, que a acatou através da maioria dos seus membros, face as razões

aqui expostas, sendo  em seguida  comunicada oficialmente aos  campi  para ciência  às

Comissões Eleitorais Locais.

Convém esclarecer ainda, que as despesas com o deslocamento das comissões

envolvidas no processo eleitoral serão custeadas com recursos cedidos pelos campi, que

ainda têm saldo na rubrica específica.

Em vista de todo o exposto,  forçoso se faz reconhecer que o curto  espaço  de

tempo  para  execução  de  todo  o  processo  eleitoral  das  comissões,  contribuiu

significativamente para o ocorrido, todavia ratificamos que a medida adotada não teve o

intuito de inviabilizar o referido processo, mas sim garantir a realização da reunião, sem

causar prejuízos aos seus participantes, que corriam o risco de não ter as despesas com

os deslocamentos ressarcidas. 

Atenciosamente,

SEBASTIÃO EDSON MOURA

Reitor


