
OAB/PI – ELEIÇÕES 2018 

COMISSÃO ELEITORAL 

Ata da 5º Reunião Ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2018. 

Às 11 horas, do dia 14 do mês de novembro, do ano de 2018, na sede da Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, na sala da Comissão Eleitoral, na quinta 

reunião ordinária, compareceram os membros, Gerson Gonçalves Veloso e 

Emmanuel Fonsêca de Souza, membros da comissão. Após as saudações iniciais, 

a comissão passou a analisar os seguintes pontos: 1) Indicação de membros das 

mesas receptoras de votos para o dia da eleição; 2) encaminhamento de ofício ao 

Presidente da Seccional da OAB/PI para indicação de novo Presidente da 

Comissão Eleitoral e dos demais membros; 3) designação de sessão de julgamento 

para os registros das chapas e respectivas impugnações; 4) designação de reunião 

com os representantes das chapas para delimitação dos locais onde serão colocados 

as mesas de apoio no estacionamento. Os membros da Comissão Eleitoral aprovou, 

por unanimidade, que: 1) Diante da necessidade de mais pessoas para comporem 

as mesas receptoras de votos serão convidados os advogados que prestaram 

compromisso no dia 24/10/2018, ficando tal incumbência a cargo da Sra. MARIA 

HELENA ALVES DO NASCIMENTO; 2) Aprovar o encaminhamento de ofício 

ao presidente da Seccional da OAB/PI para designação de presidente e demais 

membros faltantes da comissão eleitoral; 3) Decide designar para o dia 19/11/2018 

às 16:00 sessão de julgamento para análise dos pedidos de registro de chapas e 

respectivas impugnações, devendo ser conferida publicidade com afixação de 

pauta de julgamento no átrio do prédio da OAB/PI, bem como no site da OAB, 

além de intimação de todos as chapas por e-mail, telefone ou outro meio apto; 4) 

Fica designada para o dia 19/11/2018 às 18h reunião com os representantes das 

chapas para delimitação dos locais onde serão colocados as mesas de apoio no 

estacionamento, devendo os representantes das chapas serem intimados por e-mail, 

telefone e outro meio apto. E para constar, eu Emmanuel Fonsêca de Souza, lavrei 

a presente, que após lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. 

Teresina, 14 de novembro de 2018. 

 

Gerson Gonçalves Veloso – Membro 

 

Emmanuel Fonsêca de Souza – Membro 


