
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 16:00 horas, a Comissão Eleitoral reuniu-se 

na sede do SINDOJUS-CE para tratar dos seguintes assuntos: 1) prestar informações sobre a reunião ocorrida na 

Coman de Fortaleza, em 26.05.2015 às 10:00 e seus desdobramentos; 2) prestar informações sobre a reunião 

ocorrida no Sindojus em 26.05.2015, às 16:00; 3) publicação de avisos aos sindicalizados. Quanto ao item “1”, 

atendendo ao pedido da chapa 2 de fls. 194, a Comissão Eleitoral reuniu-se na Coman de Fortaleza, às 10:00 

com os sindicalizados interessados das duas chapas com o objetivo inicial de prestar informações sobre o 

processo eleitoral. Na ocasião, foi apresentado pela chapa 2 um perito computacional forense em informática e 

assistente técnico computacional, sr. Maurício Carlos Menezes Brito, o qual fez-se presente para indagações 

sobre detalhes técnicos da forma de votação, a segurança do pleito e resguardar provas anteriores e posteriores 

à votação para possível auditoria, caso necessária. Na reunião, diante do desconhecimento sobre os detalhes 

técnicos do processo eleitoral e a necessidade da presença de algum representante da empresa Teia Digital para 

esclarecimentos, foi feito contato com o sr. José Vital dos Santos Júnior, representante da mencionada empresa, 

o qual disponibilizou-se a comparecer à sede do SINDOJUS às 16:00. Quanto ao item “2”, em reunião realizada 

na sede deste sindicato, às 16:00, a Comissão Eleitoral juntamente com representantes das duas chapas e do 

técnico sr. Maurício Carlos Menezes Brito e do representante da empresa Teia Digital, sr. José Vital dos Santos 

Júnior, o qual solicitou a formalização do requerimento por escrito, para que fosse apresentado à sua equipe 

técnica, tendo sido elaborado (juntados ao processo eleitoral) pelo sr. Maurício Carlos Menezes Brito, e entregue 

ao sr. José Vital dos Santos Júnior, de duas formas, por escrito e também enviado por esta Comissão Eleitoral 

através de e-mail à empresa Teia Digital. Quanto ao item “3”, foi decidido que publicações informativas no site 

SINDOJUS e na ferramenta Facebook sobre a troca de senha temporária pela senha definitiva para a votação. 

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, diante da ausência justificada 

de Danielle Oliveira Benício e  Maria Helena Rios Vasconcelos. Fortaleza, 26 de maio de 2015. 
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