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ATA Nº 001/2021 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte um, com início às 14 horas, foi realizada 1 
uma reunião com todos os representantes titulares da Comissão Eleitoral Permanente (CEP) 2 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus 3 
Avançado Veranópolis, no uso de suas atribuições, conferidas pela portaria nº 047, de 19 de 4 
abril de 2021. A reunião foi realizada por meio de webconferência, a partir de convite do 5 
representante do segmento docente, Leandro Käfer Rosa. A pauta que motivou a reunião foi: 6 
1. Eleger, entre os membros titulares, um Presidente e um Vice-Presidente para esta 7 
comissão, para fins de representação; e 2. Organizar atendimento à ordem de serviço nº 008, 8 
de 09 de abril de 2021. Estiveram presentes na reunião: Jorge Antônio Viel, Leandro Käfer 9 
Rosa e Wyliane Mozane Rodrigues Brito Bernardi. Leandro iniciou a reunião com a verificação 10 
de interesse e disponibilidade, dos demais membros da CEP, para ocupar posição de 11 
Presidente ou Vice-Presidente. Jorge informou indisponibilidade para assumir qualquer uma 12 
das posições em virtude do comprometimento com outros demandas. Wyliane indicou 13 
disponibilidade e interesse na posição de Vice-Presidente. Leandro se colocou à disposição 14 
para ocupar a posição de Presidente. Deste modo, para fins de representação, ficou definido 15 
que a CEP tem Leandro Käfer Rosa como Presidente e Wyliane Mozane Rodrigues Brito 16 
Bernardi como Vice-Presidente. Na sequência, os representantes organizaram a distribuição 17 
de tarefas relativas ao atendimento da ordem de serviço nº 008, de 09 de abril de 2021, com 18 
a definição de publicação do edital no dia 14 de maio de 2021. Nada mais havendo a constar 19 
e em concordância com o que está descrito na presente ata, os presentes na reunião assinam 20 
este documento. 21 

 

Jorge Antônio Viel: ________________________________________________________ 22 

 

Leandro Käfer Rosa: ________________________________________________________ 23 

 

Wyliane Mozane Rodrigues Brito Bernardi _______________________________________ 24 
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