Ofício nº 08/2020
Fortaleza, 05 de novembro de 2020.
Ao Senhores,
Membros da Comissão Eleitoral Central do IFCE e Comissão Eleitoral Local
Edital - Processo de Consulta IFCE - Quadriênio 2021-2025
IFCE
Fortaleza-Ce
Assunto: Comunicação sobre as atividades realizadas em 04/11/2020 pelo candidato ao Cargo
de Reitor José Wally.
Senhores membros da Comissão Eleitoral Central do IFCE e Comissão Eleitoral Local,
Em atenção ao Edital que estabelece as Normas do Processo de Consulta IFCE - Quadriênio
2021-2025, e ao Ofício no 9/2020/CEC/CONSUP/REITORIA-IFCE ao qual essa comissão
encaminha o TERMO DE DENÚNCIA interposto pelo(a) candidato ao cargo de Reitor do IFCE
João Medeiros Tavares Júnior, para conhecimento e apresentação de defesa escrita conforme Art.
109 , Inciso III do citado Edital 001/202, cabe destacar que a denúncia é inconsciente quanto à
materialidade dos fatos e escassa de elementos que evidenciem o descumprimento do art. 45 do
mencionado Edital.
Para tanto, cumpre-nos informar a essa Comissão, a agenda de atividades desse candidato a
Reitor, na data do dia 04 de novembro deste, em que consistiu em reuniões realizadas pelo
ambiente virtual do Google Meet, conforme os horários e link´s a seguir:
08:00h às 10:00h - Reunião com Campus: Jaguaribe - Link do Google Meet:
https://meet.google.com/bbm-troa-hgt
10:00h às 12:00h - Reunião com Campus: Limoeiro do Norte - Link do Google
Meet:https://meet.google.com/jqp-xurn-rjk
12:00h - Intervalo
14:00h às 17:00h - Reunião com a Reitoria e Polo de Inovação - Link do Google Meet:
https://meet.google.com/gey-jazb-jqp
17:30h às 18:30h - Reunião com com o Departamento de Telemática do Campus Fortaleza Link do Google Meet: https://meet.google.com/xai-tuef-igv
Dessa forma, encaminha-se em arquivo anexo:
Anexo 1: Imagem da Agenda Google deste candidato;
Anexo 2: Imagem de divulgação da “Agenda do Dia” do Prof. Eduardo Bastos
Para além, acosta-se a este os anexos com a imagem da Agenda Google deste candidato
(Anexo 1), com a apresentação das ações na data mencionada, e ainda, a imagem de divulgação da
“Agenda do Dia” do Prof. Eduardo Bastos (Anexo 2), organizador da reunião realizada às 17:30h,
ao qual pude participar na condição de convidado.

Outrossim, resta claro a inviabilidade material de participar de todas as reuniões realizadas e
simultaneamente, “realizar campanha nas dependências do IFCE campus Fortaleza (...)” como
indica o denunciante.
Ao final requer:
1) Improcedência da presente denúncia uma vez que nenhuma regra foi violada pelo
candidato Wally Menezes;
2) Seja julgado extinto a denúncia com análise de mérito, pois o fato narrado não aconteceu,
conforme agendas anexadas;
Solicito-os a gentileza, de confirmar o recebimento da presente comunicação.
Atenciosamente,

_______________________________________________
Prof. Jose Wally Mendonça Menezes
Departamento de Telemática IFCE - Campus Fortaleza

