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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
Ata de instauração da 6ª reunião da Comissão Eleitoral responsável pela condução das eleições do
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas
Telefônicas, Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, Serviço
Troncalizado de Comunicação Rádio Chamada e Telemarketing Centro de Atendimento Call
Center, Projeto Construção e Instalação de Trabalhadores e Meios Físicos de Transmissão e
Empresas Interpostas com a Empresa de Telecomunicações tomadora de serviços e demais
Trabalhadores em atividades idênticas similares ou conexas com telecomunicações no Estado do
Ceará. Iniciados os trabalhos operacionais as 8h45m para dar continuidade ao processo com o
recebimento do material para a entrega aos mesários. Foi informada e registrada a chegada dos
representantes da Chapa 2 que foram acomodados no pátio do sindicato para acompanhar os
trabalhos da Comissão, desde já orientados por seu representante, Sr. Adolfo presente; Foi
informada a Comissão que a gráfica responsável pela confecção das cédulas e demais materiais
necessários à votação estava a caminho. A Comissão iniciou então a conferência do material
necessário para composição de cada mesa coletora, já disponibilizada pelo SINTTEL para o
processo. Com a chegada dos representantes da gráfica foi iniciada a apresentação e entrega das
urnas e das cabinas para votação, junto com as cédulas e todo o material a ser utilizado nas eleições
acordado pela Comissão constante em ata. Restou por consenso a presença de mais um
representante de cada chapa para acompanhamento do procedimento de fechamento e lacres das
26 urnas ali entregues, sendo 10 para o primeiro dia e 10 para o segundo dia. Ajustado que 1 (uma)
seria para demonstração e testes com anulação de sua função em seguida ao término do
procedimento, o que ocorreu. Ressalte-se, que esse mesmo modelo e formato de urna foi utilizado
recentemente em duas eleições seguidas do Sindiute, Sindicato dos Comerciários (esta com a
presença de membro do Ministério Público do Trabalho) e, em curso, para o Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados – SINDPD, sem questionamentos. Iniciada a
demonstração o representante da Chapa 2 na Comissão, Sr. Adolfo José Carneiro Campos,
retomou a discussão já vencida. O presidente da Comissão esclareceu que o procedimento
levantado – de utilização das urnas do TRE – Tribunal Regional Eleitoral -, como proposto pela
Chapa 2, e aceito pela Chapa 1, foi devidamente encaminhado pela entidade, resultou em oficio do
SINTTEL ao TRE que respondeu negativamente com justificativa do tempo de solicitação por
portaria que impede tal atendimento no período solicitado. Diante do fato Sr Adolfo saiu e
retornou com um modelo de urna de lona de procedência duvidosa, cuja chave não funcionou
sequer para abrir e insistiu na utilização daquele modelo, diferentemente do aprovado pela
Comissão anteriormente com anuência do mesmo, então representante da Chapa 2. Tendo
insistido no argumento a Comissão acordou a chamada de mais membros das duas chapas para
acompanhar os testes do material o que foi aceito por ambos os representantes, tanto da Chapa 1
quanto da Chapa 2. E foram iniciados os testes com demonstração e filmagem de como deve ser a
urna fechada, como deve ser lacrada, com lacres em papel colante picotado (que se despedaça se
descolado após lacrado), comprovando sua eficácia e eficiência. Mesmo sem argumentos
consistentes em relação a segurança e que justificasse a recusa daquele material, o representante
da Chapa 2, agora junto com os demais membros da Chapa 2 presentes passaram a insistir na
negativa da utilização daquele modelo de urna sem mencionar argumentos satisfatórios e
convincentes. Os ânimos se acirraram com a insistência quando foi aprovado entre todos os
presentes a gravação em áudio e filmagem de todo o processo. Neste momento o representante da
Chapa 2, Sr. Adolfo, insatisfeito, dirigiu a palavra de forma agressiva ao Presidente da Comissão
Eleitoral, em gestos e tom de deboche, passou a desqualificar a fala do Presidente da Comissão
eleitoral, que retrucou se aproximando e pedindo acatamento e respeito às suas considerações.
Adolfo não se calou e ampliou os termos pejorativos, partindo para a agressão física, onde o
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Presidente da Comissão Eleitoral agiu no sentido de defender sua integridade física, apesar dos
esforços de vários dos presentes em evitar tal acontecimento. Outros membros das duas chapas
também iniciaram discussão acalorada. Quando diminuiu o tumulto o Presidente da Comissão
apresentou o dedo da mão esquerda em lesão e solicitou deslocamento ao hospital para tratamento
do fato, no que foi diagnosticado ter sido o mesmo quebrado em razão da agressão feita pela
“muleta” do representante da Chapa 2, Sr. Adolfo, sendo necessário submeter-se a cirurgia
considerando a gravidade da lesão, uma vez que há riscos de perda de movimento do dedo anular
da mão esquerda. Foi o SINTTEL que disponibilizou transporte para tal e o processo,
momentaneamente suspenso, por volta das 11h20. As atividades foram retomadas às 14h30, onde
houve outro entrevero entre o Presidente da Comissão e o representante da Chapa 2, que sob a
justificativa de vir buscar dois livros de direito, que posteriormente ele mesmo disse ter se
equivocado, pois citados livros foram encontrados em seu veículo. Nova tentativa de agressão
ocorreu e, bate-boca de parte a parte, onde o representante da Chapa 2 verbalizou na frente de
várias testemunhas que a intenção no primeiro entrevero era de atingi-lo na cabeça e lamentava ter
falhado nessa intenção. Em seguida, com a saída dos representantes da chapa 2, incluindo-se o
representante da chapa na Comissão Eleitoral, apoiadores e segurança deles, foram retomados os
trabalhos sendo liberadas as urnas de Juazeiro e Sobral, obedecendo todo o cronograma
anteriormente programado, para a coleta de votos nos dias 11 e 12, para as eleições 2018/2022,
com o Presidente e um mesário representante da Chapa 1. Porém conforme deliberação da
Comissão Eleitoral a presença da representação da Chapa 2, nas mesas coletoras de votos deverá, e
poderá ser indicada pela Chapa 2, querendo, integrar a equipe a qualquer tempo. Sem mais para o
momento encerramos os trabalhos, ao que assinamos abaixo, tendo eu, José Ribamar Ribeiro
Freitas, atuado como Secretário. Fortaleza 09 de junho de 2018, às 17h39m.
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