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Ata da primeira reunião da Comissão Eleitoral do IFPB Campus João Pessoa. 

 

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às nove e trinta horas, na Sala 

de metrologia do Bloco da Mecânica do IFPB Campus João Pessoa, PB, reuniram-se os 

membros efetivos e suplentes do Conselho Eleitoral do IFPB Campus João Pessoa.  A 

reunião foi presidida por Walter Macêdo Lins Fialho (Presidente da Comissão Eleitoral) 

e secretariada por Igor Rafael De Moura Alves secretário Ad hoc (Vice-presidente da 

Comissão Eleitoral). Estiveram presente à reunião os seguintes membros: Verônica 

Lacerda Arnaud, Walter Macêdo Lins Fialho, Franklin Martins Pereira Pamplona, 

Alexandre Carvalho dos Anjos, Igor Rafael De Moura Alves, Kiarelli Otoni Almeida Agra, 

Mônica Pessoa da Silva e Suplente Célia Medeiros Marques. Justificou a ausência: Kalliny 

Santos da Silva e Falta.  O presidente esclareceu o motivo da reunião e facultou a palavra 

para os informes dos membros presentes, Verônica Lacerda Arnaud membro titular 

relatou a vontade de participar das reuniões da Comissão Eleitoral Central, senda a 

mesma orientada a fazer o pedido por escrito e inclusive fazendo a solicitando por 

escrito e obteve como resposta um parecer indeferindo a sua vontade de participar 

mesmo que na forma de ouvinte. Esta comissão apoiou o membro e aplaudiu a sua 

iniciativa que justifica, pois o processo é transparente e aberto a comunidade. O 

presidente informou que o nome de Helder Alves de Oliveira será substituído por 

Franklin Martins Pereira Pamplona, pois o primeiro manifestou o interesse de ser 

substituído e o segundo o interesse de participar como titular da Comissão em 

substituição a José Gilberto Sobreira que está participando como titular na Comissão 

Eleitoral Central e que irá informar ao presidente da Comissão Eleitoral Central para 

mudar os membros na página do IFPB. Após os informes e esclarecimentos o presidente 

falou que o principal motivo da reunião foi o primeiro contato e traçar um plano de 

trabalho para futuras reuniões. Ficou decidido a formação de um grupo no WhatsApp 

com o título “Comissão Eleitoral – JP” com todos os membros cadastrados para facilitar 

o contato e possível comunicação entre a equipe. Ficou estabelecido que a comissão 

esperaria a publicação do edital por parte da Comissão Eleitoral Central para logo em 

seguida marcar a próxima reunião da comissão e discutir todo e edital é estabelecer um 

cronograma conforme os prazos previstos no edital. A reunião foi encerrada às dez horas 

e trinta minutos, eu, Igor Rafael De Moura Alves secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, 

que segue assinada por mim e os demais presentes. 


