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Ofício 074/2021                                Duque de Caxias, 11 de março de 2021. 
 

À 
Comissão Eleitoral para as Eleições do Sindipetro Caxias – Triênio 2021-2024 
 
Sr. Augusto Cesar Teixeira de Mattos  
 
Sr. Luiz Carlos Martins de Souza 
 
Sra. Raira Coppola Auler 
 
Assunto: Dos Pedidos da Comissão Eleitoral entregue através de oficio a secretaria em 
10/03/2021 
 
* A Comissão Eleitoral se reuniu, fora do sindicato, e entregou junto com os ofícios a 

ficha de inscrição para os membros das chapas a concorrerem na eleição da gestão do 

triênio 2021/2024. A ficha foi aprovada pela Comissão Eleitoral, em 10/03/21. 

 
Transcreve-se: 
 
1. Ata da eleição da Comissão Eleitoral, divulgação pelo sindicato e jornais de 
grande circulação. 
 
Resposta:  
 
Como não cabe a Comissão Eleitoral fiscalizar a ata, assim como não cabe a Comissão 
Eleitoral a divulgação da ata, tais providencias já foram tomadas pelo sindicato ao 
término da assembleia de eleição da Comissão Eleitoral.  
 
O sindicato já divulgou o resultado da eleição da Comissão Eleitoral, onde a chapa 
vencedora com os 3 (três) membros mais votados foram eleitos, que neste caso, são os 
proponentes deste pedido. 
 
A divulgação foi feita pelo boletim do sindicato UN -736, acessado no link: 
http://sindipetrocaxias.org.br/boletins/un736.pdf 
 
O boletim foi distribuído impresso, de modo virtual e publicado em Domínio Público 
na internet na página do sindicato, acessado no link: 
http://sindipetrocaxias.org.br/ 
 
De forma que o sindicato já fez ampla divulgação da eleição da Comissão Eleitoral e 
dos membros eleitos, tendo assim já realizado o pedido em questão. 
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1.1 . Divulgar os conteúdos da Comissão Eleitoral 

Resposta: 
 
Todos os conteúdos da Comissão Eleitoral estão sendo disponibilizados, em Domínio 
Público, na página do sindicato na internet, bastando que a Comissão Eleitoral nos 
forneça materiais.  Até o momento, os documentos entregues pela Comissão Eleitoral já 
estão disponíveis, acessando no link: 
http://sindipetrocaxias.org.br/ 
Pelo que, este pedido já está sendo cumprido e continuará sendo cumprido sempre que 
a Comissão Eleitoral fornecer documentos.  
 
2. Lista de associados ao sindicato  
 
Resposta: 
 
A lista dos associados está a disposição dos membros da Comissão Eleitoral, na 
secretaria do sindicato, no horário de 9 as 18 horas, de segunda a sexta. 
 
2.1. Lista dos eleitores aptos a votar na eleição 
 
Resposta: 
 
A lista dos eleitores está a disposição dos membros da Comissão Eleitoral, na secretaria 
do sindicato, no horário de 9 as 18 horas, de segunda a sexta. 
 
3. Reunião com a empresa organizadora das eleições, na modalidade virtual, o 
mais breve possível. 
 
Resposta: 
 
Está agendada para o dia 12/03/21 ás 16 horas reunião da Comissão Eleitoral com a 
empresa contratada para organizar as eleições. 
 
4. Sala física para reuniões 
 
Resposta:  
 
O auditório Manoel Egídio está reservado para reuniões da Comissão Eleitoral, com 
mesas e cadeiras distanciadas e com disponibilização de máscara e álcool gel, desde o 
dia seguinte a eleição da Comissão Eleitoral. 
 
4.1.  Recursos administrativos e de informática 
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Resposta: 
 
A direção sindical colocará a disposição da Comissão Eleitoral os recursos 
administrativos e o suporte de informática, prontamente, à medida que forem 
solicitados a direção sindical. 
 
 
4.2. Sala virtual no zoom com gravação 
 
Resposta: 
 
A direção sindical providenciará as salas de reunião via ZOOM, com gravação, 
prontamente, à medida que forem solicitados a direção sindical. 
 
5. Equipe de funcionários do sindicato para apoio 
 
Resposta: 
 
A direção sindical disponibilizará o apoio necessário, prontamente, à medida que forem 
solicitados a direção sindical. 
 
5.1. Equipe de funcionários da empresa contratada para eventual treinamento e 
suporte ao aplicativo 
 
Resposta: 
 
A empresa contratada dará suporte e treinamentos aos membros da Comissão Eleitoral, 
de modo virtual. 
 
5.2 Disponibilizar um email para a Comissão Eleitoral para receber demandas e 
documentos do processo eleitoral 
 
A direção sindical está disponibilizando o e-mail: 
comissaoeleitoral2021@sindipetrocaxias.org.br 
(A senha será repassada a CE) 
 
5.3 .  Abertura do sindicato no final de semana para a Comissão Eleitoral 
 
Resposta: 
 
Devido à pandemia, os empregados do sindicato vinham trabalhando em Home-Office, 
porém a decisão da realização da assembleia surgiu a necessidade de trabalho 
presencial para fins de viabilizar a eleição. Contudo, o atendimento aos sócios deste 
sindicato continua de modo virtual.  
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Inclusive, o SINTESI, sindicato que representa os empregados recorreu desta decisão, 
devido ao grande número de casos de COVID em Caxias, principalmente no centro 
comercial onde se localiza o sindicato. 
 
Desta forma, não se recomenda atividades nos finais de semana, porém, para preservar 
a saúde e a integridade física dos trabalhadores bem com contemplar e possibilitar o 
trabalho da CE, o sindicato estará aberto no sábado e/ou domingo nos prazos finais que 
os dias 20, 21 e 28 de março de 2021.  
 
Observação: 
 
E-mail para contato: comissaoeleitoralcaxias@gmail.com e telefone Matos 98373-
2307/ Martins 97197-9265/Raira 98047-4999 
 
Sem mais para o momento, 
 
Atenciosamente 

 
Luciano Leite Santos 
Secretário Geral 


