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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA 

DELIBERAÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS ELEIÇÕES DO SISEJUFE-

SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO NO TRIÊNIO 2020-2023 

 
Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas, via online, a Comissão Eleitoral reuniu-

se, com as presenças de Og Carramilo Barbosa, Fabiana Ramos Baptista, e ausência justificada de Alexander 

Barboza Ruas, Membros da Comissão, Tatiana Zuim, secretária da Comissão, Vera Lucia da Silva Miranda, 

assessora política, Mauro Leonardo Cunha, Carlos Marques, Erick e Eduardo, representante do Relatasoft e 

Tais Faccioli jornalista.  

 

A reunião iniciou-se com Tais informando sobre o Boletim da Comissão Eleitoral nº 02, foi enviado por e-

mail para todos os servidores na data de hoje. O Boletim nº 03 já está sendo produzido e será entregue bem 

antes do prazo estabelecido. Carlos Marques, representando a Relatasoft compartilhou o calendário de gestão 

de prazos do processo eleitoral revisando as datas. Logo após iniciou o teste com o link da Votação Educativa. 

Fabiana Baptista, membro da comissão eleitoral, realizou todos os testes do sistema de votação educativa com 

a tela compartilhada para que os demais presentes acompanhassem os testes. Ao final dos testes, a votação 

educativa dentro do ambiente de votação da plataforma Devota foi aprovada. Em seguida, Fabiana solicitou a 

Tais que fosse feito um Card em nome da comissão eleitoral só com uma chamada convocando a eleição, dia 

e hora. Carlos informou que no dia 19 terá uma eleição simulada para 200 pessoas. Solicitou à comissão que 

enviasse o nome dessas 200 pessoas até dia 16 de outubro. O presidente da comissão, Og Carramilo, sugeriu 

que, entre essas 200 pessoas constassem os representantes sindicais, os candidatos da chapa e selecionasse 

alguns servidores de cada região. Fabiana pediu informações de como seria a eleição presencial na sede do 

SISEJUFE. Vera informou que seria apenas para aposentados que não tivessem estrutura para votar em casa, 

e com agendamento de horário para não ter aglomeração. Haverá uma outra máquina dedicada ao uso de 

filiados que estarão na sede, como representante da chapa e comissão eleitoral, e também para atender 

possíveis filiados que passando pelo sindicato desejem votar, mas foco são os aposentados. Fabiana sugeriu 

que fizesse um aviso sobre isso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião que foi secretariada por 

mim, Tatiana Zuim.   

 

 

 

 

 

  Og Carramilo Barbosa                                                                                         Fabiana Ramos Baptista 

Presidente da Comissão Eleitoral                                                                                   Comissão Eleitoral 

 

 

 

 


