
Ata da Reunião Ordinária nº 004, da Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul –
CER-RS, realizada em 13 de julho de 2022, por meio de videoconferência, através da
plataforma googlemeet.

Aos 13 dias de julho de 2022, às 17 horas e 05 minutos, por meio de videoconferência, através

da plataforma googlemeet, reuniu-se a Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul –

CER-RS, em sua Reunião Ordinária nº 004, sob a coordenação do Senhor Rogério Augusto

Morais Rosa, presente os membros da CER-RS, Senhores Roberto Luiz Roberto Dalpiaz Rech e

César Augusto Silva Borges. A reunião contou com a participação da Assessora Jurídica do

CRT-RS, Paula Fauth representando o presidente do Conselho dos Técnicos Industriais do Rio

Grande do Sul- CRT-RS e do apoio da comissão, senhora Franciele Theisen e a senhora Renata

Dutra Ferreira. Em conformidade com a ordem dos trabalhos, registrada na pauta da reunião,

apresentou-se o que segue. I. Verificação do Quórum. O Coordenador Rogério Augusto Morais

Rosa registrou o quórum regulamentar para a reunião. II. Discussão e aprovação da ata. A ata

da reunião ordinária n.003, realizada no dia 06 de julho de 2022, foi apreciada pelos membros

da Comissão. Sem alterações ou ressalvas, foi aprovada pelos membros presentes na respectiva

reunião. III Comunicações. 1. O Coordenador iniciou agradecendo à presença de todos e

comunicou que a presente reunião irá tratar das questões logísticas da eleição complementar e

as demais tratativas administrativas. 2. O Coordenador comunicou que apenas duas chapas

foram homologadas para o pleito das Eleições Complementares CFT/ CRT´s 2022/2026, que se

realizará no dia 16 de agosto de 2022. IV. Apresentação da Pauta. 1. O coordenador fez a

leitura da pauta. 2. A Comissão solicitou à Assessora Jurídica Paula Fauth que confirme com a

Presidência do CRT-RS, os nomes dos presidentes de Mesa e retorne aos membros da CER-RS. V.
Deliberações. 1. A Comissão deliberou pela aprovação da ata. 2. Deliberou pela publicação da

ATA e dos demais documentos que registram a reunião ordinária CER-RS n.003-2022, dando

sequência a este processo, solicitaram ao apoio da comissão para reunir todos documentos

desta reunião, e encaminhar para Freepress para publicação no site do CRT-RS. 3. Deliberou que

o apoio da CER-RS encaminhe a Freepress para publicação de um link que direcione para o site

da CEN, onde estão todas as Deliberações do processo eleitoral. 4.Deliberou por confeccionar

2000 cédulas e o mesmo número de comprovantes de votação, quando os mesmos forem

disponibilizados pela CEN. 5. Deliberou que o apoio da Comissão realize um ofício para

solicitação ao presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais-CRT-RS, Sr. Luiz Antônio

Castro dos Santos, uma lista do suporte e material necessário para execução das Eleições

Complementares. 6. Deliberou que o apoio desta Comissão entre em contato com os

responsáveis pelos locais onde se realizarão as Eleições Complementares, confirmando a

disponibilidade dos mesmos na data prevista em Calendário Eleitoral, para a referida Eleição

Complementar. Encerramento. O Coordenador Rogério Augusto Morais Rosa agradeceu a



presença de todos, declarando encerrado os trabalhos da reunião, às 17 horas e 29 minutos.

Coube a mim, Renata Dutra Ferreira, Apoio Administrativo, lavrar a presente ata, que após

aprovada será assinada por quem de direito, nos termos do Regimento Interno do

CRT-RS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-
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