
Ata da Reunião Ordinária nº 001, da Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul –
CER-RS, realizada em 9 de junho de 2022, por meio de videoconferência, através da
plataforma googlemeet.

Aos 9 dias de junho 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 001, sob a coordenação do Senhor Rogério Augusto

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

Pedro Vicente da Silva Baptista. A reunião contou com a participação da Assessoria de

Comunicação terceirizada Freepress representada pela senhora Karla Viviane Rech e dos apoios

da comissão, Senhoras Franciele Theisen Machado e Renata Dutra Ferreira. Justificaram

ausência, os Senhores César Augusto Silva Borges e Carlos Dinarte Coelho. 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. Comunicações. 1. O Coordenador iniciou agradecendo pelo

aceite de todos, na participação do Processo das Eleições Complementares CFT/ CRT

2022/2026. Comunicou que a presente reunião irá tratar de assuntos de caráter administrativo

de todo processo eleitoral. III. Apresentação da Pauta. 1.Informou que a presente reunião irá

tratar de assuntos de caráter administrativo de todo processo eleitoral. IV. Deliberações. 1. A
Comissão deliberou pela criação do e-mail coorporativo cer@crtrs.org.br para que todas as

informações e questionamentos sejam feitos exclusivamente por este canal de atendimento. 2.
Solicitou a criação de um link no site do CRT-RS, específico para as eleições complementares

para que seja realizado pela Assessoria de Comunicação terceirizada Freepress. 3.Solicitou ao

apoio da comissão Franciele Theisen Machado e/ou Renata Dutra Ferreira para reunir todos

documentos pertinentes às eleições complementares que encontram-se no site do CFT/ CEN, e

encaminhar para freepress para publicação no site do CRT-RS. 4. Definiu pela pauta da próxima

reunião: definição da quantidade de urnas para as Eleições Complementares CFT/CRT

2022/2026. 5. Deliberou que todas as reuniões até a data das eleições serão realizadas todas às

quartas- feiras, 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 28 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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