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Ata da Reunião nº 010/2022 da Comissão Eleitoral Regional – CER/RS, realizada em 08 de  abril de 
2022, realizada na sede do Conselho Regional Dos Técnicos Industriais do Rio Grande Do Sul – 
CRT-RS, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e por meio de videoconferência   através de 
vídeo chamada plataforma Whatts App. 
 

Aos 08 dias de abril de 2022, às 10 horas e 30minutos, no conjunto 142 do Conselho Regional Dos 1 
Técnicos Industriais do Rio Grande Do Sul, com sede na Av. Borges de Medeiros, 328, 14º andar, conj. 2 
142 , Centro, Porto Alegre, RS, CEP: 90020-0020, reuniu-se a Comissão Eleitoral Regional - CER/RS, sob 3 
coordenação do Sr. Rogério Augusto Morais Rosa, presente os membros da Comissão Eleitoral 4 
Regional Michelle Camargo Ferreira, Micheli Neto Santos Rosa e a Assessora Administrativa do CRT-5 
RS Renata Dutra Ferreira. Em conformidade com a ordem dos trabalhos, registrada na pauta da reunião, 6 
apresentou-se o que segue. O coordenador Rogério Augusto Morais Rosa, explana sobre o e-mail que 7 
deve ser encaminhando a Comissão Eleitoral Nacional e ao Sr. Luzimar, informando a relação dos 8 
candidatos e seus respectivos cargos e chapas, com intuito da elaboração da cédula eleitoral regional do 9 
CRT-RS. O coordenador questiona a Assessora Administrativa do CRT-RS Renata Dutra Ferreira, como 10 
foi a visita nos locais de votação e qual a impressão que ela teve. A Assessora Administrativa Renata 11 
Dutra Ferreira, explana que em todos os locais que visitaram, foram bem recebidos pelos responsáveis 12 
das escolas, que as dependências oferecidas são de qualidade e bem localizadas, com a exceção da 13 
escola sugerida pelo Conselheiro e candidato Flávio Pezzi, localizada em Santa Maria. A escola é  não é 14 
numa região central da cidade, do centro a escola de carro leva uns 30 min, fora essa questão o local é 15 
bem equipado e possui internet própria, o diretor da escola Sr. Rafael , solicitou que fosse encaminhado 16 
um e-mail para solicitar a internet , irá providenciar um login e senha para o dia das eleições.  Será de 17 
grande divulgação ao CRT-RS as eleições e aproximação aos técnicos regionais. Em todas as escolas foi 18 
tirado fotos dos locais, bem como a entrega dos kits aos diretores. Ainda solicitado aos diretores que 19 
indicassem 02 professores que teriam interesse em trabalhar no dia das eleições como mesários.  Em 20 
relação ao pagamento dos mesários, o coordenador Rogério Augusto Morais Rosa, informa que 21 
conversou com o Diretor Financeiro do CRT-RS, Sr. João Francisco Silveira Martins, que cada presidente 22 
de mesa irá levar consigo os valores a serem pago aos mesários, com recibo da quantia. Ainda levará 23 
valor extra para uma emergência, o valor estipulado para ajuda de custo será de R$ 300,00 (trezentos 24 
reais). O material para uso nas mesas já foi solicitado ao CRT-RS, assim que for recebido o material na 25 
sede do CRT-RS será montado os kits para cada zona eleitoral. Quanto ao dia do escrutínio, o 26 
coordenador Rogério Augusto Morais Rosa, informa que teremos no dia 12 de abril de 2022, na sede do 27 
SINTEC e será debatido os procedimentos da CER neste dia. Informa que os locais de votação já estão 28 
disponíveis no site oficial do CRT-RS. Encerramento. O Coordenador Rogério Augusto Morais Rosa 29 
agradeceu a presença de todos, declarando encerrado os trabalhos da 10ª Reunião da Comissão Eleitoral 30 
Regional – CER/RS, às 12 horas 00 minutos. Prestou apoio administrativo Michelle Camargo Ferreira. 31 
Coube a mim, Michelle Camargo Ferreira Coordenadora Adjunta, lavrar a presente ata, que após aprovada 32 
será assinada por quem de direito nos termos do Regimento Interno do Conselho.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.- -.-.-.--.-33 
..-.-.-.-.-.- -.-.-.--.-..-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.--.-..-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.--.-..-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.--.-..-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.--.-..-.-.-.-.-.- -.-.- 34 
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