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ATA Nº 08/2019 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às treze horas, no Auditório do Centro 1 

Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 2 

Campus Sertão, localizado no Distrito de Engenheiro Luiz Englert, município de Sertão/RS, foi 3 

realizado a reunião da Comissão Eleitoral do Campus com a seguinte pauta: 1.Treinamento dos 4 

mesários e escrutinadores ao Pleito do Cargo de Reitor e de Diretor-geral; 2. Composição dos 5 

Membros das Mesas de Votação; 3. Preparação e Definição dos trabalhos a serem realizados no 6 

dia do Pleito; 4. Convocação Membro para a Mesa de Votação/Apuração; 5. Desligamento de 7 

membros da Comissão; 6. Assuntos Gerais. Estiveram presentes na reunião os abaixo assinados. 8 

Iniciando a reunião o Presidente cumprimentou a todos e dando início aos assuntos de pauta: 1. 9 

O presidente da Comissão ministrou o treinamento para os mesários e escrutinadores baseado 10 

no regulamento eleitoral com recomendações e esclarecimentos. 2. Composição dos Membros 11 

das Mesas de Votação; por unanimidade foi aprovado a escala para composição das mesas 12 

receptoras para os dois turnos no dia da eleição que será publicada nesta data. 3. Preparação e 13 

Definição dos trabalhos a serem realizados no dia do Pleito; definiu-se a organização do espaço, a 14 

impressão dos materiais, mesas de votações e a recepção dos materiais que serão enviados na 15 

data de hoje pela Comissão Eleitoral Central. 4. De comum acordo ficou convocado o membro da 16 

Comissão Gainete Santos Marques. 5. Conforme solicitado ao e-mail da comissão, foi realizado o 17 

desligamento do membro Elísio de Bortoli da comissão eleitoral devido à “descompatibilização 18 

como membro desta Comissão Eleitoral em razão de atender o art. 34 de seu Regulamento onde 19 

consta ‘É vedado aos membros das Comissões Eleitorais, titulares e suplentes, a realização de 20 

qualquer manifestação e/ou contribuição nas campanhas eleitorais’. Tal decisão está embasada 21 

no compromisso que todos/as da Comissão nos comprometemos pela ética e imparcialidade no 22 

processo eleitoral.” O membro da comissão Marindia Zeni solicitou via e-mail o desligamento da 23 

comissão eleitoral. Dessa forma foi realizada votação para a substituição do secretário da comissão 24 

sendo indicado Juliano H. Hashimoto. Nada mais a constar, eu, Juliano H. Hashimoto, lavrei a 25 

presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.  26 

Juliano Hideo Hashimoto ___________________________________________ 27 

Luis Henrique Rigo ________________________________________________  28 

Silvar Antônio Botton ______________________________________________ 29 

Gainete Santos Marques ___________________________________________ 30 

Jamile Sada _____________________________________________________  31 

Maiara Falcade __________________________________________________ 32 

Jonas Gradin ____________________________________________________ 33 
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Élinton Wojeiechowski ____________________________________________ 34 

Elaine Pires Salomão ______________________________________________ 35 


