
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 10 horas, a Comissão Eleitoral reuniu-

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

requerimento protocolado (fls.170) pela Chapa 2 – “Renovação de Verdade”, contendo dois pedidos: o 

primeiro pedido é para que a Comissão Eleitoral visite o setor de informática do TJ para conferir se a 

informação é verídica; e o segundo é no sentido de que seja adotada a tecnologia do TJCE para a votação 

e apuração. 2) Deliberação acerca das respostas encaminhadas pelo SINDOJUS à presente Comissão 

Eleitoral, referentes aos assuntos tratados na reunião passada (ata – fl. 167). No que se refere ao primeiro 

tema, a Comissão Eleitoral deliberou de maneira favorável à realização da visita ao setor de informática do 

TJCE para buscar informações conforme requerido pela Chapa 02 (doc. 170). Após a realização da referida 

visita será marcada uma nova reunião para apreciação do segundo pedido constante do mesmo documento 

de fl. 165. No que se refere ao tema 2, foram protocoladas às fls.171 e 172 as respostas do SINDOJUS. No 

documento de fl. 171, o SINDOJUS encaminha duas vias com as relações solicitadas por esta Comissão. A 

Comissão disponibilizará na sede do Sindicato a um representante de cada uma das chapas, mediante 

recibo, um envelope lacrado contendo a relação fornecida pelo SINDOJUS com os nomes completos, 

telefones, endereços eletrônicos e lotações dos sindicalizados, juntamente com a cópia da presente ata. 

Em relação ao documento de fl. 172, o Sindicato, por meio do Ofício nº 19/2015, confirmou que o número 

de telefone (88) 9912-0071 pertence ao SINDOJUS, que o histórico das ligações só estará disponível no 

mês subsequente e, por fim, informaram que “o telefone é usado para assuntos administrativos entre o 

SINDOJUS e seus filiados”. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, 

que vai assinada por Camila Pinheiro Rabelo Soares, Antonio Pádua da Silva Filho, Márcio Monteiro 

Macêdo e Maria Helena Rios Vasconcelos, haja vista a ausência justificada de Danielle Oliveira Benício e 

Francimeyre dos Santos Teixeira Nogueira. Fortaleza, 28 de abril de 2015. 
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