
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14h00min, a Comissão 

Eleitoral reuniu-se para tratar dos seguintes assuntos: 1) encaminhar ofício à presidência do 

SINDOJUS; 2) deliberar sobre as vedações impostas no dia da eleição; 3) registrar a 

ocorrência de ligação telefônica por Maurício Carlos Menezes Brito, nomeado pela Chapa 

02 como assistente técnico computacional (fls. 202), acerca de envio de cobrança por 

supostos serviços prestados enviado ao e-mail da Comissão Eleitoral pelo referido 

assistente; 4) realizar treinamento nas urnas disponibilizadas para tal finalidade; 5) elaborar 

termo de compromisso e termo de recebimento e devolução das urnas por parte dos 

mesários. Quanto ao item “1” a Comissão Eleitoral, encaminhou ofício à presidência do 

SINDOJUS para solicitar à Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua a disponibilização de 

policiais militares para acompanharem e resguardarem a integridade dos sindicalizados nas 

eleições a serem realizadas na sede deste sindicato em 24.06.2015. No mesmo ofício 

recomendamos a suspensão do atendimento aos sindicalizados na sede do SINDOJUS na 

data da eleição. Quanto ao item “2”, a Comissão Eleitoral elaborou regras de condutas a 

serem seguidas no dia da eleição. Quanto ao item “3”, a Comissão Eleitoral resolveu 

registrar em ata que recebeu ligação telefônica, bem como e-mail do Sr. Maurício Carlos 

Menezes Britto, nomeado pela Chapa 02 como assistente técnico computacional (fls. 202), 

fazendo cobrança da quantia de R$2.500,00 por supostos serviços prestados à Comissão 

Eleitoral no presente processo eleitoral. Por telefone, foi dito ao referido senhor que em 

nenhum momento seus serviços foram contratados pela Comissão Eleitoral (nem de forma 

verbal e muito menos de forma escrita) e que se o mesmo entendesse possuir direitos que 

os cobrasse de quem o deve de fato. Registre-se também que o parecer enviado pelo Sr. 

Maurício Carlos Menezes de Britto à Comissão Eleitoral em nenhum momento foi solicitado, 



requisitado ou contratado. Decidiu-se que será enviada resposta ao e-mail, bem como será 

impresso o referido e-mail, a resposta da Comissão Eleitoral, o boleto de cobrança e a nota 

fiscal para anexar ao presente. Quanto item “5”, a Comissão Eleitoral elaborou termo de 

compromisso e termo de recebimento e devolução das urnas por parte dos mesários, os 

quais serão assinados no dia 19.06.2015, após o curso de instrução de uso da urna 

eletrônica. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, 

que vai assinada por Antonio Pádua da Silva Filho, Camila Pinheiro Rabelo Soares e Márcio 

Monteiro Macêdo, tendo em vista a ausência justificada de Danielle Oliveira Benício e Maria 

Helena Rios Vasconcelos. Fortaleza, 18 de junho de 2015. 
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