
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, a Comissão Eleitoral reuniu-se na sede 

do SINDOJUS-CE para tratar dos seguintes assuntos: 1) tratar de publicações informativas aos 

sindicalizados a respeito da forma de votação; 2) realização de reunião entre a Comissão Eleitoral e 

representantes das duas chapas para tratar sobre questões relacionadas ao processo eleitoral, em 

especial, sobre a possibilidade de auditoria da eleição; 3) resposta da empresa Teia Digital à solicitação de 

fls. 204 e 205; 4) solução ao problema de segurança relatado pelo membro da chapa 2, sr. Edmilson de 

Paula; 5) notificação das chapas para comparecimento à empresa Teia Digital, no dia 28.05.2015. Quanto 

ao item “1”, a Comissão Eleitoral decidiu retirar do site do SINDOJUS e ferramenta Facebook publicação 

referente a um vídeo informativo sobre o passo a passo para votação no dia 28.05.2015 através de 

simulação, por entender que o vídeo poderia conter informações que confundissem os sindicalizados. 

Quanto ao item “2”, às 16:00, reuniram-se a Comissão Eleitoral com 02 (dois) representantes de cada 

chapa, a saber: Hermes Oliveira Salles, José Moreira Germano, Glauber Herbert Maia e Francisco José de 

Mendonça, oportunidade em que ficou definido de forma unânime a intenção de realizar os procedimentos 

de auditoria do sistema de votação, indicando dois representantes de cada chapa para acompanhar o início 

e o fim da votação, tendo ficado ressalvada que deveria ser aguardada a resposta à consulta feita à 

empresa Teia Digital, conforme ata da reunião do dia 26.05.2015. Quanto ao item “3”, a solicitação 

encaminhada à empresa Teia Digital foi respondida através de e-mail encaminhado ao endereço 

eleicao@sindojus-ce.org.br às 20:50, disponibilizando a possibilidade de resguardar dados antes e depois 

da eleição para fins de futuras auditorias. Quanto ao item “4”, aproximadamente às 19:00, foi apresentado 

pelo oficial de justiça Edmilson de Paula (membro da chapa 2) a esta Comissão Eleitoral possível problema 

de segurança relativo à troca de senhas no campo “esqueci minha senha” do site www.votasindojus.com.br, 

razão pela qual a Comissão Eleitoral dirigiu-se à empresa Teia Digital para consultar sobre  possibilidade de 

solução do referido problema, oportunidade em que o sr. José dos Santos Vital Júnior e seus 

programadores, sra. Aurileide  e sr. Cid, propuseram solução que mais tarde seria acatada pelas duas 

chapas após devidamente informadas. Quanto ao item “5”, a Comissão Eleitoral notificou os representantes 

das duas chapas para, querendo, se fazerem presentes no dia 28.05.2015, às 07:15, acompanhados de 

técnico com conhecimento em informática para a colheita de dados a serem resguardados para futura 
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auditoria. 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 e Danielle 

Oliveira Benício, diante da ausência justificada de Maria Helena Rios Vasconcelos. Fortaleza, 27 de maio 

de 2015. 
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