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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil vinte e dois, às treze horas e quinze

minutos, no salão de atos, foi realizada a Assembleia para a recomposição da representação

local da Comissão Interna de Supervisão na Carreira PCCTAE do Campus Bento Gonçalves do

IFRS, segundo a convocação do Diretor-geral, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro.

Estiveram presentes os servidores/as, cujas assinaturas constam na lista de presença em

anexo. O Diretor-geral do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro abriu a sessão

e agradeceu a todos pela presença, em seguida destacou a importância desta comissão e da

participação dos servidores técnico-administrativos em educação para o prosseguimento das

atividades. Na sequência, transferiu a condução dos trabalhos para o jornalista Áureo Vandré

Cardoso, presidente da Comissão Eleitoral Permanente (CEP-BG). Áureo explicou que a

Assembleia estava acontecendo conforme estava previsto no Edital Nº 09/2022/CEP-BG

porque não houve candidatos inscritos no processo eleitoral para escolha de membros/as da

representação local do Campus Bento Gonçalves do IFRS na Comissão Interna de Supervisão

na Carreira PCCTAE (CIS).  Citou e agradeceu aos demais representantes técnico-administrati-

vos em educação que compõem a CEP-BG e que também estavam presentes, Sandra Maria

Dill Silveira Trucolo e Jair Matias da Rosa. Ressaltou que o Edital da CEP-BG foi publicado em

consonância com o Edital Nº 01/2022 da CIS Central e a Resolução nº 43/2022 do Conselho

Superior. Assim, as principais regras e algumas datas do cronograma já estavam

estabelecidas, pois esse processo eleitoral está acontecendo simultaneamente em todos os

campi do IFRS e na Reitoria. Convidou os integrantes da atual composição da CIS Local para

falar sobre as atribuições dessa Comissão. O servidor Augusto Basso Veber informou que a

comissão local está atrelada à Comissão Central e tem a finalidade de acompanhar a

implementação do plano de carreira, orientar, fiscalizar, avaliar, apreciar, emitir parecer,

apresentar propostas e entre outras propor as alterações necessárias. A servidora Caroline

Poletto, membro titular da comissão atual, complementou que a CIS faz o acompanhamento

e responde pelos assuntos referentes ao pessoal TAE e enfatizou a importancia deste

trabalho e da participação destes na comissão. Na sequência, Caroline devolveu a palavra ao



presidente da CEP-BG. Áureo informou que, no seu entendimento, embora houvesse a

previsão de sorteio no caso de não haver inscritos conforme cronograma do Edital, havia a

possibilidade de a Assembleia aceitar ainda naquele momento candidaturas de voluntários.

Então, perguntou se todos concordavam. Como não houve manifestações contrárias,

questionou se havia candidatos. Odila Bondan Carlotto perguntou se foi, como de costume,

convidado TAE, possíveis membros para participarem da referida Comissão. Áureo

respondeu que sim, mas que infelizmente não tem tido sucesso nos convites. A Érica

complementou que é importante a participação de servidores que nunca se envolveram no

trabalho de comissões na Instituição, para que todos participem. A servidora Caroline

Poletto, se colocou à disposição para participar em mais um mandato. Áureo comentou

sobre a importância de que pelo menos um integrante da composição atual da CIS

permaneça para fazer a transição. Porém, lembrou que a Resolução do Consup e o Edital da

CIS Central recomendam a alternância e não recondução de membros. Por se tratar de uma

recomendação e não uma determinação, perguntou se todos concordavam com a

recondução da servidora Caroline Poletto. Não houve manifestações contrárias. Consultou se

o plenário concordava em retirar o nome dos demais componentes atuais da CIS Local.

Também não houve objeções. Explicou que, para atender o que estabelece a Resolução do

Consup, os servidores que constavam na lista para sorteio deveriam estar lotados e em

efetivo exercício no Campus, assim foram excluídos aqueles que estavam no quadro de

servidores, porém não estavam em exercício no Campus. Explicou que as normativas não

vetam a participação de servidores que ocupam cargos de direção ou função gratificada na

representação local da CIS, mas que eles não poderiam ser indicados para a coordenação da

Comissão. Entretanto, argumentou que, caso fossem sorteados somente servidores nessa

situação, seria um problema para ser resolvido posteriormente, pela CIS Central. Também

foram excluídos os membros da CEP-BG, impedidos de participar por determinação da

Resolução nº 005/2021 do Conselho do Campus, do Edital da CIS Central e da Resolução do

Consup. A lista foi apresentada e aceita pelo plenário. O presidente da CEP-BG consultou se o

plenário concordava em fazer o sorteio por meio eletrônico e houve a concordância de

todos. O sorteio foi realizado pelo aplicativo sorteador.com.br, exibido em telão. O primeiro

sorteio foi realizado com o propósito de definir os nomes dos titulares que comporiam a CIS

Local com a servidora Caroline Poletto. Foram sorteados os servidores Domenico Weber

Chagas e Ismael Mario Márcio Neu. Em seguida, foi realizado o sorteio que definiu os

http://sorteador.com.br/


seguintes suplentes: Tiago Felipe Ambrosini, Raquel Margarete Franzen de Avila e Clademir

Francisco Piovesana. O resultado foi proclamado e a Assembleia encerrada. E, para constar,

eu, Sandra Maria Dill Silveira Trucolo, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue

datada e assinada por mim e pelos demais integrantes da CEP-BG presentes na Assembleia.

Bento Gonçalves, 24 de outubro de 2022.
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