
Release da Assembléia geral dos discentes do IFBaiano campus Governador 
Mangabeira

No dia 08 de Abril  de 2014 os alunos do Instituto federal Baiano Campus 
governador  realizaram a  sua  Iº  Assembléia  Geral  no  intuito  de  aprovar  o 
estatuto do grêmio estudantil.  O evento ocorreu nos dois turnos como medida 
de facilitar a interação e participação de todos (as) os discentes do campus. No 
turno  matutino  o  evento  iniciou  as  08h20min  da  manhã  contando  com a 
participação  dos  professores  Josimar  Santos &  Olinson  Coutinho que 
fizeram uma fala ambos exaltando o processo de criação do grêmio estudantil 
e  a  importância  da organização discente  no campus,  e  Juremar Oliveira, 
membro  e  ex-presidente  do  conselho  estadual  de  juventude  da  Bahia 
manifestou uma enorme alegria  por este  processo  do grêmio estudantil  do 
campus, no turno matutino o estatuto foi aprovado pela maioria absoluta dos 
discentes presentes no evento 67 votos pela aprovação, 0 de não aprovação e 0 
de Abstenções.  

No  turno  noturno  o  evento  iniciou  às  19h40min  a  mesa  de  abertura  foi 
composta por Marcos Vinicios representando a Diretora do Campus Manoela 
Falcon,  Joeliton Souza, Olinson Coutinho.   Marcos Vinicios  iniciou sua 
fala parabenizando tod@s os discentes pela iniciativa para as representações 
d@s estudantes no campus, Olinson Coutinho falou sobre a importância do 
grêmio estudantil  para  o campus  e  o  grande passo  que os  discentes  estão 
dando para se fortalecerem enquanto classe estudantil  organizada,  Joeliton 
Souza falou  sobre  as  perspectivas  e  as  lutas  dos  movimentos  sociais 
estudantis no Recôncavo. 

E com a maioria absoluta de votos dos discentes presentes foi aprovado por 70 
votos favoráveis o estatuto do grêmio e 0 de não aprovação do estatuto,0 de 
abstenções. 

Sendo assim com base no Artº9 do próprio estatuto esta aprovada o estatuto do 
grêmio  estudantil  do  Instituto  Federal  Baiano  Campus  Governador 
Mangabeira na Terça Feira dia 08 de Abril de 2014 às 21h10 min.


