
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez horas, a Comissão Eleitoral reuniu-se na 

sede do SINDOJUS-CE para tratar dos seguintes assuntos referentes ao pleito: 1) estabelecer calendário 

para questões relativas às listas dos sindicalizados aptos e inaptos a votar; 2) conferência da 

documentação apresentada pelas duas chapas inscritas no dia trinta e um de março. No que se refere ao 

item “1”, ficou estabelecido que o dia cinco de maio é data-limite para o sindicato finalizar a listagem dos 

sindicalizados aptos e inaptos a votar, sendo que a relação dos sindicalizados inaptos será entregue 

somente aos candidatos à presidência de cada uma das duas chapas, medida que objetiva evitar 

constrangimentos aos sindicalizados. A relação dos sindicalizados aptos será disponibilizada sem a 

restrição acima mencionada. O dia quinze de maio será o último dia para regularização das pendências do 

sindicalizados inaptos e para novos filiados se tornarem aptos a votar. O dia dezoito de maio será o dia da 

publicação da lista final dos eleitores aptos a votar. Os dias dezenove de maio e vinte de maio serão os dias 

para interposição de recursos relativos à listagem publicada no dia dezoito de maio. No dia vinte e oito de 

maio ocorrerá as eleições. Quanto ao item “2”, após conferência da documentação apresentada pela chapa 

um, averiguou-se que não há pendências e que os membros da chapa atenderam os requisitos 

estabelecidos pelo estatuto. Quanto à documentação apresentada pela chapa dois, verificou-se pendência 

na documentação de dois membros, quais sejam: Maria Fátima Aquino de Sousa; e Francisco Cleiton 

Liberato Almeida. Ambos apresentaram certidão positiva de débito expedida pelo Sindojus. A Comissão 

elaborou notificação para os interessados e membros da chapa dois, conforme prevê o artigo 82, §2º, do 

Estatuto do Sindojus.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que 

vai assinada por Danielle Oliveira Benício, Francimeyre dos Santos Teixeira Nogueira, Antonio Pádua da 

Silva Filho, Camila Pinheiro Rabelo Soares e Márcio Monteiro Macêdo. Fortaleza, 07 de abril de 2015. 
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