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DECISÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO SOBRE DENÚNCIA APRESENTADA
 
 

DA DENÚNCIA
 
No dia 18 de outubro de 2020, o candidato Iomar Lima Lago apresentou  à

Comissão Eleitoral Local denúncia contra a servidora Rejane Marinho de Sousa, em processo
SEI 23725.017949/2020-21. No Formulário anexado ao processo, disponível no Documento
SEI N° 1111917, juntamente com a documentação comprobatória, consta a seguinte
solicitação:

 
Diante dos fatos mencionados, solicito a essa Comissão eleitoral que analisem os
documentos em anexo e verifiquem se foram proferidas  palavras caluniosas ou
difamatórias por parte do candidato Iomar à servidores do IFTO. Caso contrário ,
solicito pedido de retração a ser cumprida pela ofensora Rejane Marinho de Sousa
e que a fará nas nos mesmos meios em que a ofensa foi realizada. 

 
 

DA DELIBERAÇÃO
 
Em reunião extraordinária ocorrida no dia 24/10/2020, diante da denúncia, a

Comissão Eleitoral Local primeiramente deliberou se compete à Comissão Eleitoral Local
instruir denúncias contra servidores lotados formalmente em outros campi, considerando a
singularidade da presente  Eleição, na qual a Comissão Eleitoral Local acumula as funções da
Comissão Eleitoral Central em Eleições Gerais. Por unanimidade, o entendimento da
Comissão foi de que sim, compete.

A seguir, deliberou-se sobre o mérito da denúncia, à luz do disposto no
Regulamento Eleitoral, da documentação comprobatória apresentada pelo denunciante e da
defesa da denunciada. Por unanimidade, a Comissão Eleitoral Local entendeu que não havia
per�nência e arquivou a denúncia,.

 
 
 

Colinas do Tocan�ns, 24 de outubro de 2020.
HENRIQUE BRUM MOREIRA E SILVA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Henrique Brum Moreira e Silva,
Presidente, em 24/10/2020, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1118059 e o código CRC 7F1790CE.
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