
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL INSTITUÍDA POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 004/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020. Ata n. 02. 
Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 17 horas, via reunião virtual pela plataforma 

Google Meet, teve início a presente sessão ordinária da Comissão Eleitoral instituída por 

meio da Resolução CONSUNI nº 004/2020, de 02 de outubro de 2020, para conduzir o 

processo eleitoral para a escolha do Reitor e Vice-Reitor para o quadriênio 2021-2024. 

Participaram da reunião os membros: Kalleo Castilho Costa, Renata de Lima Paixão 

Serpa, Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini, Joao Rosemar Naves, Lucivone Peres de 

Castelo Branco, Alini Cristina Fortunato e Alan César Seles. Iniciada a reunião o 

Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu a presença dos demais membros, apresentou 

e fez a leitura das três pautas a serem trabalhadas: 1) Análise e deliberação sobre os 

pedidos de deferimento do registro de candidatura formalizados pelas chapas interessadas 

em participar do pleito; 2) Análise e deliberação sobre a elaboração da lista de eleitores 

aptos a votar, com base na relação de alunos matriculados enviada pela Secretaria, bem 

como a relação de docentes e servidores técnico-administrativos enviada pelo setor de 

Recursos Humanos; 3) Mudanças nas datas do calendário do processo eleitoral em razão 

das mudanças nas datas do feriado em comemoração ao dia do servidor público. Iniciada 

a primeira pauta da reunião com a análise e deliberação sobre os pedidos de deferimento 

do registro de candidatura formalizados pelas chapas interessadas em participar do pleito, 

o Presidente da Comissão Eleitoral registrou que o período destinado à formalização dos 

pedidos de registro de candidatura pelas Chapas interessadas em participar da eleição para 

os cargos de Reitor e Vice-Reitor do UniCerrado iniciou-se em 22/10/2020 e encerrou-se 

em 26/10/2020 e que  que durante o referido prazo, houve a formalização de 02 (dois) 

pedidos de deferimento de registro de candidatura, conforme chapas descritas a seguir: 

Chapa denominada, UniCerrado Forte, composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral e pela candidata a Vice-Reitora prof.ª. Ma. Elis Maria de 

Sousa, com pedido de deferimento de registro de candidatura formalizado por meio do 

processo nº 2020023161; E Chapa denominada Somos Todos UniCerrado, composta pelo 

candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende e pelo candidato a Vice-Reitor 

Messias Henrique Vieira da Silva, com pedido de deferimento de registro de candidatura 

formalizado por meio do processo nº 2020023163. Em seguida, dando sequência na 

análise e deliberação da pauta 1, passaram a analisar os documentos apresentados pela 

Chapa denominada UniCerrado Forte, composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral e pela candidata a Vice-Reitora Prof.ª. Ma. Elis Maria de 

Sousa, a serem analisados nos termos do art. 13 e art. 14 do Regulamento da Eleição 

aprovado pela Resolução nº 004/2020: Em relação à exigência do art. 13, inciso I a 

chapa apresentou: Certidão Atestando que o Prof. Me. José Eduardo Machado do 

Amaral é docente efetivo e estável no cargo de Docente do Ensino Superior da FESG, 

expedida pelo setor de Recursos Humanos da FESG em 20 de Outubro de 2020; Certidão 

Atestando que a Prof.ª. Ma. Elis Maria de Sousa é docente efetiva e estável no cargo de 

Docente do Ensino Superior da FESG, expedida pelo setor de Recursos Humanos da 

FESG em 20 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso II o 

candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou a cópia 

autenticada do certificado de mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente 

emitido pelo centro universitário de Araraquara UNIARA autenticação em 3 de outubro 

de 2020. A candidata a Vice-Reitora Prof.ª Ma Elis Maria de Sousa apresentou a cópia 

autenticada do certificado de mestra em educação emitido pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás autenticação em 22 novembro de 2019; Em relação à exigência do 

art. 13, inciso III o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral 

apresentou a cópia da certidão com o número 02/2020 emitida pelo departamento de 



recursos humanos da FESG na data de 20 de outubro de 2020. 2) A candidata a Vice- 

Reitora Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou a certidão com o número 001/2020 

emitida pelo departamento de recursos humanos da FESG na data de 20 de outubro de 

2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso IV o candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral apresentou a certidão positiva certificando que responde a 

processo administrativo disciplinar nº 2010100607110 documento emitido pela comissão 

de processo administrativo na data de 14 de outubro de 2020. A candidata a Vice-Reitora  

Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou a certidão negativa certificando que não 

responde a processo administrativo documento emitido pela comissão de processo 

administrativo na data de 15 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, 

inciso V o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou a 

certidão negativa certificando que não sofreu ou está cumprindo condenação em 

penalidade disciplinar administrativa nos últimos cinco anos, documento emitido pela 

comissão de processo administrativo na data de 14 de outubro de 2020; A candidata a 

Vice-Reitora  Prof.ª Ma. Elis Maria de Sousa apresentou a certidão negativa certificando 

que não sofreu ou está cumprindo condenação em penalidade disciplinar administrativa 

nos últimos cinco anos documento emitido pela comissão de processo administrativo na 

data de 15 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso VI o candidato 

a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou a certidão negativa de 

ações criminais emitida pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás com o número 

109095020313 expedida em 4 de outubro de 2020, apresentou certidão Federal de nada 

consta emitida pelo Poder Judiciário Justiça Federal Seção Judiciaria do Estado de Goiás 

Estadual com o nº 334612 na data de 04 de outubro de 2020 e  também apresentou a 

certidão de antecedentes criminais número:551997020-20 emitida em 4 de outubro de 

2020 pela ministério da justiça e segurança pública polícia federal; A candidata a Vice-

Reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa,  apresentou a certidão negativa de ações criminais 

emitida pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás com o número 109299592938 

expedida em 17 de outubro de 2020, apresentou também certidão Federal de nada consta 

emitida pelo Poder Judiciário Justiça Federal Seção Judiciaria do Estado de Goiás 

Estadual com o nº 4719487 na data de 21 de outubro de 2020; Em relação à exigência 

do art. 13, inciso VII o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral 

apresentou a certidão negativa certificando que nada consta no cadastro nacional de 

condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade registro de 

condenações com trânsito em julgamento ou sanções número de controle 

5F7A.45AA.6B10.3746 na data de 04 de outubro de 2020 emitida pelo conselho nacional 

de justiça; A candidata a Vice-Reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou a 

certidão negativa certificando que nada consta no cadastro nacional de condenações 

cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade registro de condenações 

com trânsito em julgamento ou sanções número de controle 5F8B.9C6C. 6425. 8068 na 

data de 17 de outubro de 2020 emitida pelo conselho nacional de justiça; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso VIII o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado 

do Amaral apresentou uma declaração de que não está em acumulação ilegal de cargo 

público assinado pelo mesmo na data de 26 de outubro de 2020; A candidata apresentou 

uma declaração de que não está em acumulação ilegal de cargo público assinado pela 

mesma na data de 20 de outubro de 2020; A candidata a Vice-Reitora  Profª Ma Elis Maria 

de Sousa, apresentou também uma declaração emitida pela prefeitura municipal de 

Goiatuba secretaria municipal de educação e Cultura que a servidora foi admitida em 

01/03/2002 aprovada no concurso público para exercer a função de professora 1º fase 

classe “A” com jornada de trabalho de 30 horas mensais sendo registrada sobre a 

matrícula nº 1389 documento emitido em 19 de outubro 2020; Em relação à exigência 



do art. 13, inciso IX o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral 

apresentou um contrato de locação de um imóvel residencial localizado na rua Paraná nº 

40, setor central, nesta cidade de Goiatuba/Goiás, tendo como locadora a senhora Célia 

Maria Barreto de Oliveira residente e domiciliada na cidade de Ituverava e o candidato 

como locatário com endereço na rua Benjamin Constant 1112 centro Itumbiara Goiás, 

com prazo de locação de 12 meses, iniciando em 4 de janeiro de 2020 e término em 5 de 

janeiro de 2021. Apresentou também as cópias dos talões de energia elétrica referente aos 

meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, bem como comprovantes de 

pagamento e o talão de outubro sem comprovante de pagamento. Apresentou a certidão 

de quitação junto a justiça eleitoral, documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na 

data de 04 de outubro de 2020, autenticada por meio do código: 

UGYH.BOKY.2SBQ.PXOZ. A candidata a Vice-Reitora, Profª Ma Elis Maria de Sousa,  

apresentou a certidão de quitação junto a justiça eleitoral, documento emitido pelo 

tribunal superior eleitoral na data de 21 de outubro de 2020 autenticada por meio do 

código: LGBQ.4OF1.HRMI.1HF4, apresentou uma declaração de residência firmada 

pelo senhor Aniceto José Diniz, o qual declarou que Elis Maria de Souza reside no imóvel 

situado na Rua São Paulo, nº. 1.392, centro, e uma fatura de telefone do mês de setembro 

com endereço de Rua São Paulo, nº. 1392, centro, nesta cidade de Goiatuba, Goiás; Em 

relação à exigência do art. 13, inciso X o  candidato Reitor Prof. Me José Eduardo 

Machado do Amaral nomeia e constituir  Dr. Vladimir Alves de Rezende Moura, 

advogado inscrito na OAB/GO sob o nº 22.548-A e o Dr. Fabiano Dantas da  Costa, 

inscrito na OAB/40.928, com endereço profissional na avenida da saudade 322-A, centro, 

na cidade de Itumbiara, Goiás, para representar o outorgante no que necessário for junto 

a comissão eleitoral do UniCerrado emitida pelo mesmo em Itumbiara, 09 de outubro de 

2020. A candidata a vice-reitora, Profª. Ma Elis Maria de Sousa nomeia e  constituir  Dr. 

Vladimir Alves de Rezende Moura, advogado inscrito na OAB/GO nº 22.548-A e o Dr. 

Fabiano Dantas da  Costa OAB/40.928 com endereço profissional na avenida da saudade 

322 a centro Itumbiara Goiás para representar o outorgante no que necessário for junto a 

comissão eleitoral do UniCerrado emitida pelo mesmo em Itumbiara , 14 de outubro de 

2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso XI o candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral apresentou a certidão de quitação junto a justiça eleitoral 

documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 04 de outubro de 2020 

autenticada por meio do código: UGYH.BOKY.2SBQ.PXOZ. A candidata a Vice-

Reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou a certidão de quitação junto a justiça 

eleitoral documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 21 de outubro de 

2020 autenticada por meio do código: LGBQ.4OF1.HRMI.1HF4; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso XII o candidato a Reitor Prof. Me José Eduardo Machado 

do Amaral apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas de nada consta número: 

25276072/2020 expedida em 4 de outubro de 2020. A candidata a Vice-Reitora  Profª Ma 

Elis Maria de Sousa, apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas de nada consta 

número: 27356263/2020 expedida em 17 de outubro de 2020; Em relação à exigência 

do art. 13, inciso XIII o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral,  

apresentou a certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa municipal 

número:171996 emitida pela prefeitura municipal de Goiatuba em 04 de outubro de 2020 

com validade até 03 de novembro de 2020, a certidão estadual de débitos inscrito em 

dívida ativa negativa nº 25659518 emitida em Goiânia em 04 de outubro de 2020,  

certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União 

emitida em 3 de outubro de 2020 com código de controle F05B.7974.384B.0DC2. A 

candidata a vice-reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou um recibo da 

confirmação da negociação do pedido de parcelamento negociados junto à receita federal 



autenticado em 26 de outubro de 2020, a candidata apresentou a certidão negativa de 

débitos tributários e de dívida ativa municipal número:172475 emitida pela prefeitura 

municipal de Goiatuba em 17 de outubro de 2020 com validade até 16 de novembro de 

2020 e a  certidão estadual de débitos inscrito em dívida ativa negativa nº 25760753 

emitida em Goiânia em 17 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 14, inciso 

I o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral e a candidata a Vice-

Reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa apresentaram um formulário preenchido indicando 

o nome da chapa UniCerrado forte e assinado pelos dois componentes da chapa, 

indicando Elis Maria de Sousa como responsável pela formalização do pedido junto à 

UniCerrado na data de 26 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 14, inciso 

II o candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou a cópia 

da carteira nacional de habilitação sob o nº de registro 02602671603 válida até 27 de 

novembro de 2022. A candidata a Vice-Reitora  Profª Ma Elis Maria de Sousa, apresentou  

a carteira de identidade sob o nº de registro 1839955 expedida em 27 de setembro de 

2013; Em relação à exigência do art. 14, inciso III o candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral apresentou a cópia da carteira nacional de habilitação sob 

o nº de registro 02602671603, válida até 27 de novembro de 2022 com o CPF  sob o nº 

276.659.331-49. A candidata a Vice-Reitora Profª Ma Elis Maria de Sousa apresentou o 

Cartão CPF sob o nº 374.453.751-04; Em relação à exigência do art. 14, inciso IV o 

candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou a certidão de 

casamento com averbação de divórcio emitida em 09 de junho de 2017. A candidata a 

Vice-Reitora Profª Ma Elis Maria de Sousa apresentou certidão de casamento emitida em 

19 de julho de 2013; Em relação à exigência do art. 14, inciso V o candidato a Reitor 

Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral apresentou Curriculum Lattes emitido em 

04 de outubro de 2020. A candidata apresentou Curriculum Lattes emitido em 18 de 

outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 14, inciso VI o candidato a Reitor Prof. 

Me. José Eduardo Machado do Amaral e a candidata a Vice-Reitora  Profª Ma Elis Maria 

de Sousa apresentaram Plano de Gestão devidamente assinado por todos membros da 

chapa; Em relação à exigência do art. 14, inciso VII o candidato a Reitor Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral e a candidata a Vice-Reitora Profª Ma Elis Maria de Sousa 

apresentaram uma declaração de concordância assinado pelos membros da chapa  com a 

data de 26 de outubro de 2020. Em seguida, dando sequência na análise e deliberação da 

pauta 1, passaram a deliberar sobre os documentos apresentados pela Chapa denominada 

UniCerrado Forte, composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado 

do Amaral e pela candidata a Vice-Reitora Prof.ª. Ma. Elis Maria de Sousa, deliberando 

da seguinte forma: A Comissão Eleitoral deliberou pelo indeferimento do pedido de 

registro de candidatura da Chapa denominada UniCerrado Forte, por descumprimento 

com as seguintes exigências previstas nos artigos 13 e/ou14 no Regulamento da Eleição 

aprovado pela Resolução nº 004/2020: 1) Em relação ao candidato Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral não houve apresentação da certidão negativa de processo 

administrativo disciplinar, conforme exigência prevista no art. 13, inciso IV do referido 

regulamento; 2) Em relação ao candidato Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral 

não houve a apresentação de Certidão de Nascimento ou Casamento atualizada, conforme 

exigência prevista no art. 14, inciso IV do referido regulamento combinado com item 1.4 

do Edital da Eleição; 3) Em relação à candidata Prof.ª Ma. Elis Maria de Sousa não houve 

a apresentação de Certidão de Nascimento ou Casamento atualizada, conforme exigência 

prevista no art. 14, inciso IV do referido regulamento combinado com item 1.4 do Edital 

da Eleição. Em seguida, dando sequência na análise e deliberação da pauta 1, passaram a 

analisar os documentos apresentados pela Chapa denominada Somos Todos 

UniCerrado, composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende e 



pelo candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, verificando que foram 

apresentados os seguintes documentos a serem analisados nos termos do art. 13 e art. 14 

do Regulamento da Eleição aprovado pela Resolução nº 004/2020: Em relação à 

exigência do art. 13, inciso I o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

apresentou uma certidão com o número 004/2020, emitida pelo departamento de recursos 

humanos da FESG na data de 20 de outubro de 2020.  O candidato a Vice-Reitor Messias 

Henrique Vieira da Silva, apresentou uma certidão com o número 003/2020 emitida pelo 

departamento de recursos humanos da FESG na data de 20 de outubro de 2020; Em 

relação à exigência do art. 13, inciso II o candidato a Reitor  Prof. Me. Gilmar Vieira 

de Rezende apresentou  a cópia autenticada do certificado de mestre em planejamento e 

desenvolvimento Regional emitido pelo Universidade de Taubaté – UNITAU 

autenticação em 19 de outubro de 2020. O candidato a Vice-Reitor Messias Henrique 

Vieira da Silva, apresentou uma  cópia autenticada do certificado de mestre em 

Matemática emitido pela Universidade Federal de Goiás – UFG autenticação em 19 de 

outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso III o candidato a Reitor Prof. 

Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou uma certidão com o número 004/2020 emitida 

pelo departamento de recursos humanos da FESG na data de 20 de outubro de 2020 o 

candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma certidão com 

o número 003/2020 emitida pelo departamento de recursos humanos da FESG na data de 

20 de outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso IV o candidato a Reitor 

Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou a certidão negativa certificando que não 

responde a processo administrativo disciplinar documento emitido pela comissão de 

processo administrativo na data de 16 de outubro de 2020. O candidato a Vice-Reitor 

Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma certidão negativa certificando que não 

responde a processo administrativo disciplinar documento emitido pela comissão de 

processo administrativo na data de 16 de outubro de 2020; Em relação à exigência do 

art. 13, inciso V o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou, a 

certidão negativa certificando que não sofreu ou estar cumprindo condenação em 

penalidade disciplinar administrativa nos últimos cinco anos documento emitido pela 

comissão de processo administrativo na data de 16 de outubro de 2020. O candidato a 

Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma certidão negativa 

certificando que não sofreu ou estar cumprindo condenação em penalidade disciplinar 

administrativa nos últimos cinco anos documento emitido pela comissão de processo 

administrativo na data de 16 de outubro de 2020. e 16 de outubro de 2020; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso VI o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

apresentou, uma declaração que possui domicilio e residência exclusivamente na cidade 

de Goiatuba em período superior a cinco anos data do dia 20 de outubro de 2020, uma 

certidão consultando ação penal ou execução penal em andamento nos últimos 5 anos 

verificando nada consta em desfavor código de validação número 1049356701941644 

emitida em 21 de outubro de 2020, uma certidão negativa de ações criminais emitida pelo 

tribunal de justiça do Estado de Goiás comarca de Goiatuba com o número 109899522370 

expedida em 18 de outubro de 2020, uma certidão negativa de ações criminais emitida 

pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás todas as comarcas com o número 

109999572375expedida em 18 de outubro de 2020, uma certidão negativa de ações 

criminais certificando que nada consta de natureza criminal contra o requerente emitida 

pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás todas as comarcas com o número 

109599740524 expedida em 26 de outubro de 2020, uma  certidão de distribuição para 

fins gerais certificando que nada consta de ações e execuções criminais na subseção 

judiciaria Itumbiara de com o número 352514 expedida em 18 de outubro de 2020, uma 

de distribuição para fins gerais certificando que nada consta de ações e execuções 



criminais na subseção judiciaria do estado de Goiás de com o número 352513 expedida 

em 18 de outubro de 2020, uma certidão de distribuição para fins gerais certificando que 

nada consta de ações e execuções criminais na subseção judiciaria no tribunal regional 

federal da 1º região   com o número 4667131 expedida em 18 de outubro de 2020. O 

candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma declaração 

que possui domicilio e residência exclusivamente na cidade de Goiatuba em período 

superior a cinco anos data do dia 20 de outubro de 2020,  uma certidão consultando ação 

penal ou execução penal em andamento nos últimos 5 anos verificando nada consta em 

desfavor código de validação número 10493566012912015, uma certidão negativa de 

ações criminais emitida pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás comarca de Goiatuba 

com o número 109799592393 expedida em 18 de outubro de 2020, uma certidão negativa 

de ações criminais emitida pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás todas as comarcas 

com o número 109099572391 expedida em 18 de outubro de 2020, uma certidão negativa 

de ações criminais certificando que nada consta de natureza criminal contra o requerente 

emitida pelo tribunal de justiça do Estado de Goiás todas as comarcas com o número 

109899770500 expedida em 26 de outubro de 2020, uma certidão de distribuição para 

fins gerais certificando que nada consta de ações e execuções criminais na subseção 

judiciaria de Itumbiara com o número 352515 expedida em 18 de outubro de 2020,uma 

certidão de distribuição para fins gerais certificando que nada consta de ações e execuções 

criminais na subseção judiciaria do estado de Goiás de com o número 352505 expedida 

em 18 de outubro de 2020 e uma certidão de distribuição para fins gerais certificando que 

nada consta de ações e execuções criminais na subseção judiciaria no tribunal regional 

federal da 1º região   com o número 4667107 expedida em 18 de outubro de 2020; Em 

relação à exigência do art. 13, inciso VII o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira 

de Rezende apresentou a certidão negativa certificando que nada consta no cadastro 

nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade 

registro de condenações com trânsito em julgamento ou sanções número de controle 

5F88.5193.D15B.7299 na data de 15 De outubro de 2020 emitida pelo conselho nacional 

de justiça. O candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma 

certidão negativa certificando que nada consta no cadastro nacional de condenações 

cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade registro de condenações 

com trânsito em julgamento ou sanções número de controle 5F88.4E07.605A.7391 na 

data de 15 De outubro de 2020 emitida pelo conselho nacional de justiça; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso VIII o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de 

Rezende apresentou uma declaração de que não está em acumulação ilegal de cargo 

público assinado pelo mesmo na data de 26 de outubro de 2020 e  uma declaração de que 

não está em acumulação ilegal de cargo público documento emitido pelo departamento 

de recursos humanos da FESG na data de 23 de outubro de 2020. O candidato a Vice-

Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma declaração de que não está em 

acumulação ilegal de cargo público assinado pelo mesmo na data de 26 de outubro de 

2020 e uma  declaração de que não está em acumulação ilegal de cargo público 

documento emitido pelo departamento de recursos humanos da FESG na data de 23 de 

outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso IX o candidato a Reitor Prof. 

Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou uma declaração que possui domicilio e 

residência exclusivamente na cidade de Goiatuba em período superior a cinco anos data 

do dia 26 de outubro de 2020, uma  certidão de quitação junto a justiça eleitoral 

documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 04 de outubro de 2020 

autenticada por meio do código: QAWF.W8SF.CKNJ.XP1W e os talão de energia 

elétrica  com o endereço da Rua Rio Negro 176 QD12 LT 4 Bairro São Francisco 

Goiatuba Goiás referente a Fevereiro , Agosto e Setembro de 2020. O candidato a Vice-



Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma declaração que possui domicilio 

e residência exclusivamente na cidade de Goiatuba em período superior a cinco anos data 

do dia 26 de outubro de 2020, uma certidão de quitação junto a justiça eleitoral documento 

emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 04 de outubro de 2020 autenticada por 

meio do código: ++PC.VCTW.7RCY.YBOYe as fatura de telefone  da Rua Walter de 

Pádua Resende  Q23 LT 10 setor Serra Dourada  Goiatuba Goiás  referente a abril. Maio, 

junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2020; Em relação à exigência do art. 13, 

inciso X o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende e o candidato a  Vice-

Reitor Messias Henrique Vieira Silva nomeia e  constitui Gabriel de Oliveira Carvalho, 

advogado inscrito na OAB/GO sob o nº44691, com endereço profissional Rua São 

Francisco, nº 1095, centro, para representar o outorgante no que necessário for junto a 

comissão eleitoral do UniCerrado emitida pelo mesmo em Goiatuba, 26 de outubro de 

2020; Em relação à exigência do art. 13, inciso XI o candidato a Reitor Prof. Me. 

Gilmar Vieira de Rezende apresentou uma certidão de quitação junto a justiça eleitoral 

documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 15 de outubro de 2020 

autenticada por meio do código: QAWF.W8SF.CKNJ.XP1W. O candidato a Vice-Reitor 

Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma  certidão de quitação junto a justiça 

eleitoral documento emitido pelo tribunal superior eleitoral na data de 04 de outubro de 

2020 autenticada por meio do código: ++PC.VCTW.7RCY.YBOY; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso XII o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas de nada consta número: 

27191118/2020 expedida em 15 de outubro de 2020. O candidato a Vice-Reitor Messias 

Henrique Vieira da Silva, apresentou uma certidão negativa de débitos trabalhistas de 

nada consta número: 27188963/2020 expedida em 15 de outubro de 2020; Em relação à 

exigência do art. 13, inciso XIII o Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou uma 

declaração de que possui domicilio e residência exclusivamente na cidade de Goiatuba 

em período superior a cinco anos data do dia 26 de outubro de 2020, e uma certidão 

negativa de débitos tributários e de dívida ativa municipal número:172408 emitida pela 

prefeitura municipal de Goiatuba em 15 de outubro de 2020 com validade até 14 de 

novembro de 2020,  certidão estadual de débitos inscrito em dívida ativa negativa nº 

25740414 emitida em Goiânia em 15 de outubro de 2020, uma certidão negativa de 

débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União emitida em 15 de outubro 

de 2020 com código de controle E510.432B.ADDC.1867. O candidato a Vice-Reitor 

Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma Candidato a vice-reitor apresentou 

uma declaração que possui domicilio e residência exclusivamente na cidade de Goiatuba 

em período superior a cinco anos data do dia 26 de outubro de 2020, uma certidão 

negativa de débitos tributários e de dívida ativa municipal número:172404 emitida pela 

prefeitura municipal de Goiatuba em 15 de outubro de 2020 com validade até 14 de 

novembro de 2020, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida 

ativa da União emitida em 15 de outubro de 2020 com código de controle 

A485.7632.8CC1.EBBB, certidão estadual de débitos inscrito em dívida ativa negativa 

nº 25740049 emitida em Goiânia em 17 de outubro de 2020; Em relação à exigência do 

art. 14, inciso I o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende e o candidato 

a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentaram Formulário preenchido 

indicando o nome da chapa Somos Todos UniCerrado e assinado pelos dois componentes 

da chapa, indicando Gilmar Vieira Rezende como responsável pela formalização do 

pedido junto à UniCerrado na data de 26 de outubro de 2020; Em relação à exigência do 

art. 14, inciso II o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou a 

cópia da carteira nacional de habilitação autenticada em 19 de outubro de 2020 sob o nº 

de registro 02033900202 válida até 15 de abril de 2024. O candidato a Vice-Reitor 



Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma cópia da carteira nacional de 

habilitação autenticada em 19 de outubro de 2020 sob o nº de registro 02425618808 válida 

até 01 de junho de 2022. Em relação à exigência do art. 14, inciso III o candidato a 

Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou o Cartão CPF sob o nº 

469.071.576-91. O candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou 

o Cartão CPF sob o nº 893.312.221-49. Em relação à exigência do art. 14, inciso IV o 

candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende apresentou uma cópia da Certidão 

de casamento emitida em 19 de outubro de 2020 autenticada em 19 de outubro de 2020. 

O candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma Cópia da 

Certidão de casamento emitida em 19 de outubro de 2020 autenticada em 19 de outubro 

de 2020. Em relação à exigência do art. 14, inciso V o candidato a Reitor Prof. Me. 

Gilmar Vieira de Rezende apresentou um Curriculum Lattes emitido em 21 de outubro 

de 2020. O candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou um 

Curriculum Lattes emitido em 21 de outubro de 2020. Em relação à exigência do art. 

14, inciso VI o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende e o candidato a 

Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentaram um Plano de Gestão. Em 

relação à exigência do art. 14, inciso VII o candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira 

de Rezende apresentou uma declaração de concordância com regulamento da eleição e 

elegibilidade assinado pelos membros da chapa com a data de 26 de outubro de 2020. O 

candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, apresentou uma Declaração 

de concordância com regulamento da eleição e elegibilidade assinado pelos membros da 

chapa com a data de 26 de outubro de 2020. Em seguida, dando sequência na análise e 

deliberação da pauta 1, passaram a deliberar sobre os documentos apresentados pela 

Chapa denominada Somos Todos Unicerrado, composta pelo candidato a Reitor Prof. 

Me. Gilmar Vieira de Rezende e pelo candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira 

da Silva, deliberando da seguinte forma: A Comissão Eleitoral deliberou pelo 

deferimento do pedido de registro de candidatura da Chapa denominada Somos Todos 

Unicerrado, por cumprir com todas as exigências previstas nos artigos 13 e/ou14 no 

Regulamento da Eleição aprovado pela Resolução nº 004/2020 e Edital da Eleição. Em 

seguida, a Comissão Eleitoral deu sequência aos trabalhos com a análise e deliberação da 

pauta 2, para análise e deliberação sobre a elaboração da lista de eleitores aptos a votar, 

tendo após conferir a relação de alunos matriculados enviada pela Secretaria, bem como 

a relação de docentes e servidores técnico-administrativos enviada pelo setor de Recursos 

Humanos da FESG, elaborado a lista de eleitores aptos a votar, a ser divulgada. Em 

seguida, a Comissão Eleitoral deu sequência nos trabalhos com a análise e deliberação da 

pauta 3, referente à necessidade de mudanças nas datas do calendário do processo eleitoral 

em razão das mudanças nas datas do feriado em comemoração ao dia do servidor público, 

deliberando pela retificação das datas do calendário do processo eleitoral da seguinte 

forma: 1) Onde se lê “29/10/2020 a 30/10/2020” leia-se “29/10/2020 e 03/11/2020”; 2) 

Onde se lê: “02/11/2020 a 03/11/2020” leia-se “04/11/2020 a 05/11/2020”; 3) Onde se lê: 

“05/11/2020” leia-se “06/11/2020”. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por 

encerrada e eu, Alini Cristina Fortunato, na qualidade de secretária lavrei a presente Ata 

que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. Goiatuba, 

Goiás aos 28 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (28/10/2020). 
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