
 
 

Avenida Presidente Vargas, 509/11º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 20071-003 – Telefone/Fax: 2215-2443 - Portal: http://sisejufe.org.br 

Endereço eletrônico: contato@sisejufe.org.br 

 

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 vigésimo nono dia do mês de setembro 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, Maria Eunice representante da Chapa Mais SISEJUFE, chapa 

única, Mauro Leonardo Cunha, Carlos Marques, Apollo, representante do Relatasoft e Tais Faccioli jornalista.  

A reunião iniciou-se com a secretária da CE informando o recebimento por e-mail da solicitação de retirada 

da candidatura do servidor Paulo Roberto Oliveira de Freitas à representante sindical pela Justiça Federal de 

Volta Redonda. Confirmada a desistência do candidato, a comissão eleitoral deliberou as seguintes ações: 1.  

Fazer constar em ata o recebimento da desistência do candidato Paulo Roberto Oliveira de Freitas; 2. informar 

à Relatasoft que retire a candidatura de Paulo Roberto da base de seções eleitorais; 3. Gerar uma atualização 

da seção eleitoral 25 incluindo a seção correspondente à JF Volta Redonda e reenviar para Relasoft; e, 4. 

Incluir no próximo informativo da Comissão Eleitoral a publicação atualizada dos candidatos a representantes 

sem o nome do candidato desistente e a relação das seções eleitorais atualizada com a base da JF Volta 

Redonda incorporada à Seção 25. Encerrado o ponto, passou -se para o próximo ponto com o representante 

da Relatasoft, Carlos Marques, apresentando a interface do programa de votação que será utilizado no dia da  

eleição. Marques, demonstrou passo a passo todas as possibilidades de votação, para diretoria e representante 

sindical que estarão disponíveis no dia da eleição, conforme configuração das seções eleitorais. O mesmo 

procedimento será realizado pelos filiados para votar na chapa para diretoria e depois em representante 

sindical. Logo após Tais apresentou o Boletim nº 01 da Comissão Eleitoral e este foi aprovado pela CE e 

autorizado o envio por mala direta através de e-mail. A jornalista colocou ainda a programação para as 

próximas semanas do boletim informativo, que será divulgado no site, Instagram, Facebook e enviado por e-

mail: 1. Jornal CE de informação gerais – 30/09/20; 2. Jornal CE de apresentação dos representantes sindicais 

com foto - 7/10; 3. Jornal CE de apresentação da Chapa Mais SISEJUFE com foto – 9/10; 4. Jornal CE com 

passo a passo para votação – 12/10; 5. Banner de divulgação das Eleições Sisejufe - entrou no ar em 29/9 e 

ficará até o dia 22/10;6. Pop Up de divulgação da eleição – colocado no site a partir de 13/10 até o último dia 

da votação. 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 

 

 

 

 

Maria Eunice Barbosa da Silva  

Representante da Chapa Mais Sisejufe  

 


