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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
COMISSÃO ELEITORAL 2010
CAMPUS BELÉM
ELEIÇÕES PARA DIRETOR‐GERAL

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL COM OS CANDIDATOS AO
GARGO DE DIRETOR-GERAL DO CAMPUS BELÉM PARA EXPOSIÇÃO DAS
REGRAS DA CAMPANHA, OCORIDA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZ, ÁS DEZESSEIS HORAS E TRINTA MINUTO, NO
LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS, DO CURSODE ELETROTÉCNICA
DO IFPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº1155,
BAIRRODO MARCO, PRESENTES NA REUNIÃO ESTIVERAM: ANTÔNIO FLÁVIO
DA SILVA LIRA, EDSON ALBERTO JACQUEAS BORGES, RITA SIDMAR
ALENCAR GIL, JOSÉ ANTÔNIODE FREITAS GARCIA, JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE
SOUZA,MARIÁ DE NAZARE CONCEIÇÃO SENA -MEMBROS DA COMISSÃO
ELEITORAL, BIRATAM DOS SANTOS PALMEIRA, DARLINDO MARIA PEREIRA
VELOSO E MANOEL ANTÔNIO QUARESMA RODRIGUES-CANDIDATO AO
GARGO DE DIRETOR-GERAL. A reunião teve inicio ás 16 h 30min com a entrega da
ATA de homologação aos candidatos, e ninguém se manifestou a respeito do que foi
colocado. Em seguida os candidatos receberam um documento com tendo as regras
de campanha.todos os candidatos assinaram ATA da comissão dando como recebido
em 09/02/2010 ás 16h30min.durante a reunião foi proposto a discussão sobre o
debate que ficou decidido que o mesmo estará previsto a acontecera no primeiro piso
da biblioteca com inicio ás 14 horas ficou decidido também que os 200 lugares
existentes na biblioteca,60 lugares seriam a cada candidato,restando 20 lugares para
a comissão eleitoral e demais entidades essa regra foi decidida de comum acordo
com todos os candidatos.foi sugerido aos candidatos a escolha dos temas para o
debate,ficou decidido em comum comum acordo pelos candidatos que o tema para a
realização das perguntas,será sorteado pela comissão eleitoral,no momento do
debate,onde cada candidato fará 3 perguntas sendo 2 perguntas temáticas iguais para
os concorrentes e 1 pergunta de tema livre,haverá sorteio de quem ira responde
primeiro a primeira perguntas a cada rodada cada entidade terá direito a fazer 06
perguntas voltadas ao programa de gestão dos candidatos.mas em seguida foi
proposto pelos candidatos somente 06 perguntas no total sendo, duas do
SINASEFE,duas do GRÊMIO e duas do DCE todos os candidatos concordaram
também foi concordado pelos candidatos que os mesmos não poderiam fazer
campanha através do site do IFPA e da INTRANET sua proposta seriam postada no
link da comissão eleitoral,foi dito também pela comissão que no dia 21/02 será
divulgado pela comissão a lista dos eleitores aptos a votar no campus Belém e por fim
foi sorteada a numeração de cada candidato ficando na seguinte ordem, Darlindo
Maria Pereira Veloso nº01, Biratam dos Santos Palmeira nº02,Manoel Antônio
Quaresma Rodrigues nº03,nada mas a trata ,esta comissão eleitoral do campus Belém
deu por encerra da a presente reunião,as19:15 horas do mesmo dia.apresente ata foi
lavrada e será assinada por todos presentes após aprovada,surtindo seu efeito
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