
 
  
 

 
 
 

 

Ata da Reunião Ordinária nº 007, da Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul – CER-

RS, realizada em 04 de agosto de 2022, por meio de videoconferência, através da plataforma 

googlemeet. 

  

Aos 04 dias de agosto de 2022, às 17 horas e 06 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 007, 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 Assessoria de Comunicação 

terceirizada Freepress representada pela senhora Nathália Rech e do Apoio da Comissão 

senhoras Franciele Machado Theisen e Renata Dutra Dutra. 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.006, realizada no dia 28 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 mencionou que novamente a presente reunião irá tratar de 

assuntos administrativos e de logística da Eleição Complementar CFT/CRT’s 2022/2026.  2. O 

Coordenador comunicou que foi agendada pela CEN reunião para o dia 09/08/2022, por 

videoconferência e nesta reunião vários assuntos serão discutidos, entres eles as orientações 

referentes ao aplicativo de registro de votos. 3. O Coordenador comunicou que recebeu 

informações da CEN relativo ao questionamento de pedido de fiscal, todo técnico em dia com o 

CRT-RS, poderá ser fiscal, mas este precisa ser indicado de forma oficial, por um dos membros 

das chapas concorrentes para as Eleições Complementares.  4.  A Assessoria de Comunicação 

terceirizada Freepress representada pela senhora Nathália Rech, comunicou que desenvolveu 

artes para divulgação no site e nas redes sociais do CRT-RS, que visam a divulgação das Eleições 

Complementares CFT/CRT’s 2022/2026.  5. O apoio da Comissão, Senhora Renata Dutra Ferreira 

comunicou o recebimento de E-Mail da CEN, solicitando justificativa referente às mudanças dos 

locais das urnas das cidades de Santa Maria e Santa Cruz do Sul.  IV. Apresentação da Pauta. 1. 

O coordenador fez a leitura da pauta. 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.006-2022, 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 pela impressão de 2.000 cédulas com urgência para o pleito das 

Eleições, visando que mais uma chapa foi incluída, seguindo orientações da Deliberação CEN/CFT, 

n. 36C, de 29 de julho de 2022. 4. Deliberou que o apoio da Comissão realize ofício solicitando 

ao presidente do CRT-RS, senhor Luiz Antonio Castro dos Santos, uma reunião com os mesários 



 
  
 

 
 
 

 

para sanar dúvidas relativas aos trabalhos dos presidentes de mesa, na eleição que se realizará 

no dia 16 de agosto de 2022. 5. A Comissão deliberou que o Coordenador faça a justificativa para 

CEN, esclarecendo os questionamentos acerca das urnas de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, bem 

como também responda o E-Mail recebido com alguns questionamentos do Diretor de 

Fiscalização e Normas do CRT-RS, senhor Luiz Augusto Santiago. Encerramento. O Coordenador 

Rogério Augusto Morais Rosa agradeceu a presença de todos, declarando encerrado os trabalhos 

da reunião, às 17 horas e 37 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

Rogério Augusto Morais Rosa, 

Coordenador da CER-RS. 

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Roberto Dalpiaz Rech, 

Coordenador-adjunto da CER-RS. 

 

 

 

 

 

César Augusto Silva Borges, 

Membro da CER-RS. 

 

  

 

 


