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Órgão de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 2537, de 11 de julho de 2013 e Estadual, Lei nº 6971/2015

Ofício 494/2021

Duque de Caxias, 06 de dezembro de 2021.

A
Comissão Eleitoral para a Eleição do Sindipetro Caxias – Triênio 2021-2024
Sr. Augusto Cesar Teixeira de Mattos
Sr. Luiz Carlos Martins de Souza
Sra. Raira Coppola Auler
Sr. Sergio Abbade Pinto Neto
Sr. Thalles Cahon Leopoldo
Assunto: Resposta aos pedidos da Ata de 30/11/21
Prezados Senhores:
A direção do Sindipetro Caxias acusa o recebimento da Ata da comissão eleitoral, de
reunião realizada em 30/11/21, na sede do sindicato, e toma as seguintes providencias:
1.Sobre o calendário
- O sindicato está aberto de 9 às 18 horas, de segunda a sexta, para receber os membros
da comissão, sendo tomada providências para suas reuniões que ocorrerão nos dias
16/12/21, 25/01/22 e 15/02/22.
- O sindicato enviará email para todos os membros da comissão alertando os dias de
reunião.
- O sindicato aproveita a oportunidade para comunicar que os empregados estarão de
férias coletivas, conforme ACT do SINTESI de 20/12/21 até 18/01/22.
2. Dos documentos solicitados
- Os membros da comissão deverão assinar um termo de confidencialidade da
informação, atendendo a LGPD. Sendo assim, somente no dia 16/12/21, os documentos
serão disponibilizados.
- Os documentos da eleição de 2017 estão publicados no site do sindicato.
- Roteiro das Urnas de 2017;
- Modelo de Cédula Eleitoral;
- Modelo da Ata de Abertura e Fechamento de Urna;
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- Modelo de Ata de Apuração;
- Modelo da Lista de Votação;
3. Sobre o email da comissão eleitoral
- O sindicato lamenta que os membros tenham esquecido a senha, mas o sindicato já
preparou ofício com nova senha provisória, cabendo a comissão alterar a senha.
4. Sobre liberação e acesso
- O sindicato não tem previsão em ACT para liberação de membros da comissão
eleitoral.
- O sindicato não tem poder de garantir o acesso na Petrobras e na Transpetro por serem
empresas controladas por Bolsonaro.
5. Sobre as urnas
- O sindicato disponibilizou fisicamente as urnas na sala de reunião da comissão.
6. Sobre as decisões da comissão eleitoral
- O sindicato está publicando todos os documentos em seu site no endereço:
https://sindipetrocaxias.org.br/eleicao-sindipetro-caxias-trienio-2021-2024/
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

Luciano Leite Santos
Secretário Geral
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