
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 11 horas, a Comissão Eleitoral reuniu-

se na sede do SINDOJUS-CE para tratar dos seguintes assuntos referentes ao pleito: 1) Analisar dois 

requerimentos protocolados (fls. 165 e 166) pela Chapa 2 – “Renovação de Verdade”. No que se refere ao 

requerimento de fl. 165, a Comissão deliberou que será encaminhado ofício solicitando à Presidência do 

SINDOJUS, para que esta no prazo de 05 (cinco) dias, preste as seguintes informações: a) a confirmação 

se o número (088) 9912-0071 pertence ao SINDOJUS; e b) Em caso positivo, requerer que seja 

disponibilizada para esta Comissão Eleitoral a lista das ligações efetuadas pelo mencionado número 

telefônico no mês de abril de 2015. Constará também no ofício, recomendação de que seja cumprido o teor 

do artigo 78 do Estatuto do SINDOJUS, no sentido de que os usuários dos números de telefone 

pertencentes ao Sindicato sejam orientados a não os utilizar para fins eleitorais. Quanto ao segundo 

requerimento, o de fl. 166, após deliberação, decidiu-se que seja disponibilizado pelo SINDOJUS à 

Comissão Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) dias, a relação dos sindicalizados, contendo: nome completo; 

telefone; lotação; e e-mail. Os demais dados requeridos (endereço, filiação etc.) não serão fornecidos para 

resguardar a segurança pessoal dos filiados, bem como do processo eleitoral. Após a entrega da referida 

lista, a Comissão Eleitoral disponibilizará às duas chapas o teor da mesma. Fica registrado que a Comissão 

Eleitoral recebeu do representante da Chapa 1, Celso Barreto, lista entregue anteriormente ao mesmo, 

contendo a relação dos sindicalizados inaptos a votar atualizada em 16.04.2015, sendo tal relação 

arquivada às fls. 163 e 164. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, 

que vai assinada por Camila Pinheiro Rabelo Soares, Francimeyre dos Santos Teixeira Nogueira, Antonio 

Pádua da Silva Filho, Márcio Monteiro Macêdo e Maria Helena Rios Vasconcelos, haja vista a ausência 

justificada de Danielle Oliveira Benício. Fortaleza, 23 de abril de 2015. 
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