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3ª Plenária Extraordinária do CRT-RS discute participação 
do Conselho na 34ª Mostratec, em Novo Hamburgo

Comissões Permanentes do CRT-RS 
se reúnem para 2ª Reunião Ordinária 1º Seminário do CRT-RS é realizado

No dia 22 de agosto, no auditório do CRT-RS, a 
Diretoria Executiva do Conselho se reuniu com 
os Conselheiros do regional para a realização 
da 3ª Plenária Extraordinária. A Plenária se deu 
logo após a realização do 1º Seminário do CRT-
-RS, onde a diretoria executiva, os conselheiros 
e funcionários se agruparam para dialogar sobre 
atividades desempenhadas pelo Conselho, com 
objetivo de trocar informações sobre o regional. 
Seguindo a pauta do dia, o Técnico Industrial Di-
retor Financeiro João Francisco Silveira Martins 
apresentou o relatório da adequação orçamen-
tária do CRT-RS, matéria que foi aprovada. Logo 
em seguida, foi discutida a participação do regio-
nal na 34ª Mostratec, que irá ser realizada em 
Novo Hamburgo, nos dias 22 a 24, e foi  apro-
vado o convênio entre o regional e a Fundação 
Liberato, responsável pela Mostra.

No dia 22 de agosto de 2019, às 9h, no auditório 
do CRT-RS, foi realizado o 1º Seminário do CR-
T-RS. Contando com a presença de integrantes 
do regional, Conselheiros Titulares e Suplentes do 
Conselho, Diretores e funcionários, o evento teve 
por objetivo apresentar processos internos do re-
gional, promover diálogos, esclarecimentos de dú-
vidas e relatar as ações à respeito da implantação 
e funcionamento da plataforma SINCETI (Sistema 
Integrado dos Técnicos Industriais), utilizada dia-
riamente pelo sistema do CFT/CRT’s.

No dia 21 de agosto, no City Hotel, no Centro 
Histórico de Porto Alegre, as Comissões Per-
manentes do Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS) se 
reuniram para sua 2ª Reunião Ordinária. Três 
das quatro comissões permanentes do CRT-RS 
executaram seus ritos de trabalho: Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional, Comissão 
de Ética Profissional e Comissão de Registro e 
Fiscalização. A Comissão de Tomada de Contas 
e Orçamento se reuniu no dia 28 de agosto.
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CALENDÁRIO: AGOSTO

Reuniões da Diretoria
05, 13, 20 e 27 de agosto

EVENTOS

29/08. CRT-RS realiza palestra na Escola 
Estadual Prudente Morais, em Osório.

20-21/08. CRT-RS participa de 
1º Workshop de Planejamento
Estratégico do CFT/CRT’s.

reunião das comissões: 21/08
plenária do mês: 22/08

SIGA O CRT-RS
NAS REDES SOCIAIS
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31/08. CRT-RS participa de cerimônia 
de formatura na UNIVATES.

07 e 08/08. I Seminário da Fiscalização 
do CFT tem participação do CRT-RS.

09/08. Ricardo Nerbas (presidente
licenciado do CRT-RS)  é 
homenageado no CRT-MG.

O CRT-RS obteve êxito na impugnação de dois 
editais. Um edital de licitação do SESI/SENAI, da 
cidade de Santa Cruz, foi impugnado após uma 
manifestação movida pela Procuradoria Jurídica 
do CRT-RS. Trata-se do edital (Concorrência Nº 
CC00312019N05, no qual o texto previa para a par-
ticipação do certame apenas empresas registradas 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia - CREA. O outro, foi o Edital Nº 01/2019, da 
Prefeitura de Capão da Canoa, que não havia esti-
pulado que, para habilitação de profissional técnico 
industrial com título em eletrotécnica, fosse exigido 
que o mesmo estivesse registrado no Conselho Pro-
fissional. Por meio do Conselheiro Titular do CRT-
-RS, Fábio Almeida, a Procuradoria Jurídica tomou 
conhecimento do fato e, em impugnação ao edital 
apresentada à Fundatec, banca organizadora do cer-
tame, obteve resultado favorável. Sendo assim, no 
dia 2 de setembro, o edital foi retificado e publicado, 
com a inserção da obrigatoriedade do registro, em 
observância ao artigo 14 do Decreto 90.922, de 6 de 
fevereiro de 1985.

20/08. Diretor da Fundação Liberato, 
Professor Técnico Industrial Ramon 
Fernando Hans, visita CRT-RS
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