
 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA REFORMA DO ESTATUTO, 

ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA UNIÃO 

DAS CONTROLADORIAS INTERNAS DO ESTADO DA BAHIA – UCIB – REALIZADA 

EM 08 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Ao 8º (oitavo) dia do mês outubro de 2021 as 09h, no endereço Estrada da Muriçoca, S/N - São 

Marcos, CEP 41250-420, nesta Capital, atendendo ao Edital de Convocação apresentado datado de 

22 de setembro de 2021, devidamente afixado na sede social, nesta capital, na Av. Antônio Carlos 

Magalhães, nº 2501, ZW sala 822, Ed. Profissional Center, Brotas, Salvador, Bahia, CEP: 40.280-901 

e publicado no site da instituição (www.ucib.org.br), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária a 

Diretoria e Associados da Entidade, para a seguinte  pauta do dia: A) Reforma do Estatuto; B)  Eleição 

e posse da sua Diretoria e Conselho Fiscal  para o mandato de 2 anos; C) O que ocorrer.  A reunião 

foi presidida pelo Sr. Vitor Hugo Morais de Almeida e secretariada pelo Sr. Tiago dos Santos Brandão. 

Inicialmente o Presidente teceu breves comentários sobre a trajetória da UCIB da defesa do 
fortalecimento e melhoria das controladorias municipais baianas, bem como, justificou que o evento 

não pode ter sido realizado anteriormente em detrimento das restrições de eventos com presença de 

público, em razão da pandemia causada pelo covid-19, em seguida, passou a palavra para o ex-

Presidente e fundador da entidade Kívio Dias para fazer suas considerações acerca da evolução dos 
sistemas de controles internos dos municípios. O Presidente declarou regularmente instalada a 

Assembleia Geral e dando atendimento à ordem do dia, informou aos presentes, sobre a necessidade 

de Reformar o Estatuto da entidade, sendo apresentado na íntegra a reforma do estatuto, lido por todos, 

e aprovado por unanimidade pelos presentes, seguindo anexo. Passando para o item “B”, deu-se inicio 

ao processo eleitoral com apenas uma única chapa denominada “compromisso com a classe” inscrita  
para compor  a  Diretoria e o Conselho Fiscal   para  o mandato  de 2 anos, ficando  assim composta:  

DIRETORIA – Presidente: Uesllei Maique dos Santos Oliveira; Vice-Presidente: Alexandre Curriel; 

Secretária: Paula Beatriz Lopes e Lopes; Tesoureiro: Bruno Victor Silva de Oliveira; CONSELHO 

FISCAL: Juscilene Oliveira Ferreira; Vitor Hugo Morais de Almeida; e Jocineia Pereira de Jesus, 

sendo aprovados por unanimidade pelos presentes, eleitos e empossados. Continuando com o item 
“C”, o Presidente concedeu a palavra ao Presidente da chapa eleita que apresentou os novos dirigentes 

da entidade aos associados e teceu breves considerações sobre a importância de trabalhar para que a 

entidade possa se estruturar a fim de oferecer mais serviços aos associados. Nada mais havendo para 

deliberar o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às 12h sendo a presente Ata aprovada pelos presentes 

e lavrada por mim, na forma do Estatuto. 
 

 

 

 

 
 

 

Eleitos: 

Vitor Hugo Morais de Almeida 

Presidente da Assembleia 

 

 

Tiago dos Santos Brandão  

Secretário da Assembleia 

 

 

http://www.ucib.org.br/


 
 
 
____________________________________ 
Presidente: Uesllei Maique dos Santos Oliveira  

 

 

____________________________________ 
Vice-Presidente: Alexandre Curriel 

 

 

____________________________________ 
Secretária: Paula Beatriz Lopes e Lopes 

 

 
____________________________________ 
Tesoureiro: Bruno Victor Silva de Oliveira 

 

 

____________________________________ 
Conselheiro fiscal: Juscilene Oliveira Ferreira  

 

 

____________________________________ 
Conselheiro fiscal: Vitor Hugo Morais de Almeida 
 

 

____________________________________ 
Conselheiro fiscal: Jocineia Pereira de Jesus 
 
 
____________________________________ 
Dr. Vitor Hugo Morais de Almeida  

Advogado – OAB/BA nº 52.649 


