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No segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 1 
quatorze horas, foi realizada a segunda reunião da Comissão Eleitoral Local do campus 2 
Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A reunião foi realizada na Sala 512 do 3 
campus, localizado na Rua Alberto Hoffmann, 285, Bairro Restinga – Porto Alegre. A 4 
reunião foi presidida pela servidora Thaís Teixeira da Silva e secretariada por mim. 5 
Estiveram presentes também os servidores Denise Elisabete da Silva Gorski, Tanise 6 
Fernandes Lima, Matheus Perin, Luciano Gomes Furlan, Gabriella Fraga da Ré, Diego 7 
Monte Blanco e os estudantes Abner dos Santos da Silva, Ana Paula da Silva Rocha e 8 
Lúcio Costa da Rocha. O servidor Tadeu Luis Tiecher e as estudantes Deise Valeria 9 
Barboza Paiva e Viviane Baltazar Rodrigues justificaram ausência. Thais iniciou a leitura 10 
do Regulamento do Processo Eleitoral, recebido por e-mail na manhã do presente dia. 11 
Diego Blanco questionou o servidor Ramaís, presidente da Comissão Eleitoral Central, se 12 
o Regimento da Comissão Eleitoral Local precisaria ser aprovado no Concamp. Denise 13 
sugeriu que apenas um servidor confirme o recebimento das inscrições ao cargo de 14 
Diretor Geral do Campus Restinga por e-mail. Thaís então respondeu que ela e os 15 
servidores Tadeu e Fernanda estão habilitados a responder os e-mails através do e-mail 16 
da Comissão Eleitoral Local. Deu-se prosseguimento à leitura do Regulamento. Ficou 17 
marcada a próxima reunião da Comissão Local para quinta-feira, dia 05.09.19, às 13h30, 18 
em sala a combinar, para a organização da Relação de Candidaturas.Também ficou 19 
agendada uma reunião na segunda-feira, dia 09.09.19, às 14h, em sala a combinar, caso 20 
sejam recebidos recursos. A Comissão conversou brevemente sobre quais murais serão 21 
disponibilizados para a afixação de propaganda eleitoral dos candidatos. Matheus 22 
lembrou que precisaremos, também, disponibilizar espaço para os candidatos a reitor do 23 
IFRS. Ficou combinado que isso seria decidido depois do recebimento das inscrições, na 24 
reunião de quinta-feira, dia 05.09.19.Thaís questionou se áudio de whatsapp configura 25 
recurso sonoro para propaganda eleitoral e decidiu-se verificar isso com a Comissão 26 
Central. Gabriella questionou se seriam apenas os alunos regularmente matriculados que 27 
poderiam votar e verificou-se, no regulamento, que sim. A servidora Gabriella também 28 
lembrou que há alguns estudantes que não aparecem como matriculados porque estão 29 
fazendo cursos cujos currículos já estão extintos. Nesse caso, os nomes desses 30 
estudantes precisam ser incluídos manualmente. A servidora Gabriella vai providenciar a 31 
lista de alunos votantes. Thaís ficou de pedir as listas de servidores votantes à CGP. Thaís 32 
sugeriu que os estudantes votem na biblioteca e que os servidores votem na sala 118. 33 
Lúcio argumentou que, na eleição passada, todos os segmentos votaram no mesmo local, 34 
a biblioteca. Ficou combinado que isso seria decidido mais adiante. Denise questionou se 35 
a CNH digital poderia ser utilizada para a votação, visto que esse documento não está na 36 



listagem de documentos aceitos. A Comissão entende que sim, desde que o documento 37 
esteja dentro de sua data de validade. Após a leitura do Regulamento do Processo 38 
Eleitoral, a Comissão Eleitoral Local elaborou o Regimento Interno da Comissão Eleitoral 39 
Local, que foi aprovado por todos os membros. Nada mais havendo a constar, eu, 40 
Fernanda Knecht, lavro a presente ata, por mim assinada e pelos demais presentes. 41 
 
Abner dos Santos da Silva _______________________________________________ 
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