
 
  
 

 
 
 

 

Ata da Reunião Ordinária nº 003, da Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul – CER-

RS, realizada em 06 de julho de 2022, por meio de videoconferência, através da plataforma 

googlemeet. 

  

Aos 06 dias de julho de 2022, às 17 horas e 12 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 003, 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 Karla Rech e do apoio da comissão, 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.002, realizada no dia 15 de junho 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 da aprovação dos ofícios para envio das 

instituições que receberão às urnas, bem como ofício ao presidente da AFCEEE. IV. Apresentação 

da Pauta. 1. O coordenador fez a leitura da pauta. 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.002-2022, dando sequência a este processo, solicitaram ao apoio 

da comissão Renata Dutra Ferreira para reunir todos documentos da referida reunião, e 

encaminhar para Freepress para publicação no site do CRT-RS. 3. Deliberou por aprovar os ofícios 

à presidência da AFCEEE, solicitando a permanência das urnas, bem como aos treze locais que 

ocorreram a última eleição em 26 de agosto de 2022, formalizando a realização das Eleições 

Complementares CFT/CRT´s 2022/2026, que se realizará no dia 16 de agosto de 2022. 4. 

Deliberou que apoio da comissão Renata Dutra Ferreira realize envio dos ofícios por meio de 

correio eletrônico.  5. Deliberou que o apoio da Comissão realize uma convocação por meio de 

Correio Eletrônico ao presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais-CRT-RS, Sr. Luiz 

Antônio Castro dos Santos e aos demais diretores para tratar das questões de logística das 

Eleições Complementares, a referida reunião se realizará no dia 13 de julho de 2022, quarta-

feira, às 17h, através da plataforma googlemeet.  Encerramento. O Coordenador Rogério 

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

reunião, às 17 horas e 33 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. 
 

 


