
ATA DA REUNIÃO DA COMSSÃO ELEITORAL 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 10:00 horas, a Comissão 

Eleitoral reuniu-se na sede do SINDOJUS-CE para tratar de assuntos referentes ao pleito. 

Após verificada a entrega da documentação exigida pelas chapas, assim como a 

regularização das certidões fornecidas pelos componentes Maria Fátima Aquino de 

Sousa e Francisco Cleiton Liberato Almeida (documentos de folhas 158 e 159), foram 

deferidos os registros das seguintes chapas: CHAPA 1 “EXPERIÊNCIA + INOVAÇÃO” e 

CHAPA 2 “RENOVAÇÃO DE VERDADE”, de acordo com a ordem de protocolo de inscrição 

(art. 82 §1º do estatuto).  A lista dos componentes das chapas inscritas e aptas a 

concorrer aos cargos de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal encontram-se na 

documentação apresentada e por nós arquivada nas folhas 7 e 8 (Chapa 1) e folhas 81 e 

82 (Chapa 2). Foi discutida a forma da comunicação com os aptos a votar, caso entendam 

necessário, além do telefone e email ser utilizada carta registrada. Ademais, a empresa 

Teia Digital apresentou-nos orçamento atendendo a algumas mudanças sugeridas em 

reuniões junto a membros das chapas e da comissão eleitoral objetivando garantir a 

segurança da votação. Entendemos ressaltar que ficou determinada a data de vinte e 

um de maio de dois mil e quinze para publicação da lista final dos eleitores aptos a votar 

após recursos. 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 Francimeyre dos Santos Teixeira Nogueira. Fortaleza, 09 de abril de 2015. 

 

______________________________          _____________________________ 

         Danielle Oliveira Benício                                 Francimeyre dos Santos 

 

 

_______________________________         _____________________________ 

    Camila Pinheiro Rabelo Soares                           Márcio Monteiro Macêdo 

 
 

 
_______________________________________ 

Antonio Pádua da Silva Filho 


