
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14:00, a Comissão Eleitoral reuniu-se com o 

presidente do SINDOJUS, sr. Mauro Xavier, para tratar dos seguintes temas: 1) transportes das urnas; 2) 

diárias para mesários; 3) ofícios para o Tribunal de Justiça e diretores dos Fóruns das comarcas. Quanto ao 

item 1, ficou combinado que o SINDOJUS disponibilizará o carro da instituição para ser utilizado na 

distribuição das urnas a partir do dia 19.06.2015, por todo o território do estado, o qual será conduzido por 

funcionários do sindicato, tendo como prazo para finalizar a entrega a data 23.06.2015. Quanto ao item “2”, 

ficou acordado que pelo trabalho do mesário nas eleições haverá uma retribuição pecuniária, cujo estudo 

será promovido com a máxima urgência para a divulgação aos representantes das duas chapas. Quanto ao 

item “3”, ficou combinado que o SINDOJUS encaminhará ofício à presidência do Tribunal de Justiça 

solicitando o recebimento e a possível guarda das urnas nos Fóruns das comarcas do interior do estado, 

bem como ofício aos juízes diretores dos Fóruns do interior para disponibilizar locais (salas) adequadas 

para receber as urnas, bem como os sindicalizados no momento da votação. Em continuidade à primeira 

reunião, a Comissão Eleitoral reuniu-se com os candidatos à presidente das duas chapas, sr. Carlos 

Tavares e sr. Luciano Júnior, para tratar dos seguintes assuntos: 1) necessidade de indicação de 25 

pessoas para trabalharem como mesários; 2) informação sobre o curso que ocorrerá no dia 09.06.2015 nas 

instalações do TRE, para passar informações técnicas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas; 3) 

necessidade de que seja informado à Comissão Eleitoral a indicação de fiscais por parte das chapas. 

Quanto ao item “1”, as chapas ficaram notificadas da necessidade de indicar 25 pessoas idôneas, maiores 

de 18 anos de idade e que não seja ocupante do cargo de Oficial de Justiça para trabalharem como 

mesários das urnas durante as eleições, até a data limite de 10.06.2015. Quanto ao item “2”, será 

elaborada notificação direcionada as duas chapas para que indiquem, cada uma, 03 (três) pessoas para 

receber curso a ser realizado na data 09.06.2015 na sede do TRE sobre o funcionamento das urnas 

eletrônicas e para que sirvam como “multiplicadores”, passando o conhecimento para outros mesários que 

trabalharão no pleito. Quanto ao item “3”, ficou decidido que a cada chapa poderá indicar fiscais para 

acompanhar a regularidade do pleito, porém, que os mesmos terão os gastos cobertos pela chapa que os 

indicar. As chapas ficaram informadas de que caso algum dos seus fiscais seja oficial de justiça, a comissão 

eleitoral deverá ser comunicada para que possa modificar o seu local de votação para aquele em que o 



mesmo realizará sua fiscalização. 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 Maria Helena Rios Vasconcelos, tendo em vista a ausência justificada de Danielle 

Oliveira Benício. Fortaleza, 02 de junho de 2015. 
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