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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 décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos, via online, 

a Comissão Eleitoral reuniu-se, com as presenças de Og Carramilo Barbosa e Fabiana Ramos Baptista e 

Alexander Barboza Ruas, Membros da Comissão, de Tatiana Zuim, secretária da Comissão, participação de 

Vera Lucia da Silva Miranda, assessora política, Mauro Leonardo Cunha, Carlos Marques e Apollo Bernardes 

representante do Relatasoft.  

A reunião iniciou-se com os membros da Relatasoft apresentando o calendário eleitoral para fins de prazo. 

Foi exposto cada data e os prazo e feito as observações pela comissão eleitoral. O presidente da comissão, Og 

Carramilo, solicitou que mudasse o nome do responsável pela gestão dos prazos de SISEJUFE para Comissão 

Eleitoral. Solicitou ainda que a data determinada pela Relatasoft de votação simulada seja anterior ao dia 19. 

O Carlos da Relatasoft explicou que não tem como fazermos antes se não estará com o sistema pronto. Só 

podemos fazer a simulação quando o sistema estiver completo. Og Carramilo solicitou que nos dias de 

votação, 21 e 22 de outubro, a comissão esteja presente. Fabiana pediu que fizéssemos uma escala para 

podermos nos organizar dentro do horário de votação que será de 8:00h as 18:00h.  A Relatasoft apresentou 

ainda uma ficha de modelo de eleição para fins de trabalho da Comissão e Relatasoft, onde constara os dados 

da chapa e fotos. Essa ficha deverá ser encaminhada pela comissão eleitoral preenchida com os dados dos 

candidatos das seções eleitorais. Ficou determinado que será realizada uma nova reunião no dia 15/09/2020 

com a comissão eleitoral para que seja analisada a questão de votação de representante, se o voto será em um 

(01) ou mais de um candidato. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião que foi secretariada por 

mim, Tatiana Zuim.   

 

 

 

 

Og Carramilo Barbosa 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

Fabiana Ramos Baptista 

Comissão Eleitoral 
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