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ATA 03/2018 -CEL/Campus Princesa Isabel 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

LOCAL DO IFPB CAMPUS 

PRINCESA ISABEL.  

 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e quinze 

minutos, na sala de reunião da DG-PI, situada no IFPB Campus Princesa Isabel, Acesso 

Rodovia PB 426, Bairro Barro Vermelho, S/N – Princesa Isabel, CEP: 58755-000, com a 

presença do Sr. Robson Antonio Miranda de Lima, Sr. Marcello Soares de Araújo, Sr. 

Felipe Xavier Barbalho da Costa, o Sr.Cícero Mauriberto de Meneses Freire Duarte, o Sr. 

Gustavo Ribeiro Florentino e o Sr. Lucas Jónatan Rodrigues da Silva, o primeiro como 

presidente da Comissão Eleitoral Local do IFPB Campus Princesa Isabel e os demais 

como membros da comissão supramencionada e nomeados pela Resolução-CS n° 164, de 

15 de dezembro de 2017, do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação Ciência, e 

Tecnologia da Paraíba. Também esteva presente na reunião o representante do candidato a 

Reitor Cícero Nícácio do Nascimento Lopes, o Sr. Joselito Eulâmpio da Nóbrega. 

Inicialmente, o presidente no uso da palavra explicou as ausências dos membros na 

reunião. Os membros José Carlos de Lima Alves e a Srta. Pâmela de Jesus Grangeiro de 

Araújo Diniz não justificaram sua ausência a reunião e sendo o segmento discente 

recomposto pelo seu suplente Lucas Jónatan Rodrigues da Silva. A Sra. Adriana Oliveira 

Araújo, a Sr. Kátia Daniella da Cruz Saraiva, , e a Sra. Nerijane de Almeida Monteiro 

informaram estarem ausentes do campus. Continuando com a palavra, o presidente deu as 

boas vindas a todos os presentes e, por haver quórum de seis membros, declarou aberta a 

reunião. O presidente começou por explicar a presença do Sr. Joselito Eulâmpio da 

Nóbrega e relatou que o mesmo se fazia presente em virtude de tratar-se do representante 

da candidatura a Reitor do IFPB do Sr. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes e da pauta 

que tratava do sorteio da definição da ordem dos espaços de propaganda de campanha no 

campus para candidatos a Reitor do IFPB. Adentrando na pauta da reunião, o presidente 

expos os informes relacionados a publicação da lista dos membros da comunidade 

acadêmica aptos a votar e ressaltou que a data encerrou dia de vinte e dois  de março de 

2018 e a lista definitiva seria publicada no dia de hoje. Prosseguindo com a pauta, o 

próximo tópico foi o sorteio da ordem dos espaços para os candidatos a Reitor. O 

presidente relatou que os espaços haviam sidos definidos em reunião anterior e restava 

descrever a ordem dos espaços para Reitor. Desse modo, o presidente fez uma leitura dos 

espaços para fixação de propaganda e as respectivas modalidades de propaganda já 

definidas: persianas da entrada do prédio do Bloco Administrativo à direita do prédio 

ficaram reservadas aos candidatos a Reitor e à esquerda do prédio ficaram disponíveis ao 

candidato a Diretor Geral; a parede verde à direita da entrada do prédio da Biblioteca ficou 

com o candidato a Diretor Geral e a parede verde à esquerda da entrada do prédio da 

Biblioteca ficou com os Candidatos a Reitor; a parede verde do lado direito do prédio do 

Bloco de Ensino (próxima ao Tabuleiro de Xadrez) foi destinado aos candidatos a Reitor e 

a parede verde do lado esquerdo do prédio do Bloco de Ensino destinada ao candidato a 
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Diretor Geral (próximo a sala da Direção de Desenvolvimento e Ensino), o lado direito da 

parede central da cantina foi separada para o candidato a Diretor Geral e 

consequentemente o lado esquerdo da parede central da cantina ficou com os candidatos a 

Reitor. Definidos os espaços para fixação da propaganda a Comissão tomou por decisão 

unânime também definir as modalidades de propaganda a serem utilizadas em cada 

espaço, tal medida foi justificada para evitar maior poluição visual e adequar o tamanho 

dos espaços as formas de propaganda. Então, foi assim deliberado: persianas da entrada do 

prédio do Bloco Administrativo utilizar modalidade faixa, a parede verde à direita e 

esquerda da entrada do prédio da Biblioteca modalidade livres com exceção de faixa, as 

duas paredes verdes do prédio do Bloco de Ensino modalidade livre com exceção de faixa 

e a parede central da cantina modalidade livre com exceção de faixa. Diante disso, o 

presidente seguiu para a pauta do sorteio e solicitou que fosse feita uma filmagem desse 

momento. A princípio o presidente fez algumas considerações. Primeira, que os 

representantes das candidaturas a Reitor do IFPB foram comunicados de forma oficial por 

meio de Memorando Circular 01/2018 da Comissão Eleitoral Local e foram informados 

que o sorteio aconteceria independente da presença dos mesmos. Ressaltando, que a 

candidata Vânia Maria de Medeiros optou por não informar uma lista de representantes 

nos campi do IFPB. Tomando a palavra, o Sr. Cícero Mauriberto de Meneses Freire 

Duarte, fez a sugestão para que o sorteio fosse realizado da ordem esquerda para direita 

(ordem da escrita) e definidos o número um para esquerda, dois para centro e três para 

direita. Também sugestão de uma única rodada de sorteio justificando que assim seria 

mantida a uniformidade e o padrão dos espaços de propaganda no campus. Os presentes 

acataram a sugestões e inclusive o representante Joselito Eulâmpio da Nóbrega. O Sr. 

Felipe Xavier Barbalho da Costa fez a proposta para que dois membros da Comissão 

figurassem para efeitos de sorteio, como representantes das candidaturas de Vânia Maria 

de Medeiros e João Batista de Oliveira Silva. Todos os presentes concordaram e então os 

Srs. Gustavo Ribeiro Florentino e Lucas Jónatan Rodrigues da Silva figuram para efeito 

de sorteio como representantes respectivamente de Vânia Maria de Medeiros e João 

Batista de Oliveira Silva. Então, procedeu-se com o sorteio e também sua filmagem e 

assim ficaram definidos os espaços para propaganda eleitoral: a candidata Vânia Maria de 

Medeiros ficou com os espaços número um (esquerda), o candidato Cícero Nicácio do 

Nascimento Lopes ficou com os espaços número dois (centro) e o candidato João Batista 

de Oliveira Silva ficou com os espaços número três (direita) dos locais já 

supramencionados para propaganda no campus.  Ao final, o presidente agradeceu aos 

presentes e solicitou aos membros que fossem fixar nos espaços uma identificação de cada 

candidato, tão logo os Srs. Gustavo Ribeiro Florentino e Lucas Jónatan Rodrigues da Silva 

se dispuseram para realizar a citada atividade. Nada mais havendo a tratar, eu Robson 

Antonio Miranda de Lima, na qualidade presidente da Comissão local Eleitoral do 

Campus Princesa Isabel, dei por encerrada a reunião. 

 

 


