
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PLEBISCITO SOBRE 

PROPORCIONALIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ASSUFRGS 

 

A Comissão sobre Proporcionalidade na Composição da Coordenação da ASSUFRGS, conforme 

eleição em Reunião do Conselho de Delegados, é composta por Adalberto Edgar Halmenschlager, 

José Luis Rockenbach, Mozarte Simões, Rafael Berbigier de Bortoli e Rui Muniz. 

Esta Comissão convoca os Técnico-Administrativos em Educação filiados à ASSUFRGS para consulta 

plebiscitária para definir sobre o fim da proporcionalidade ou manutenção da composição 

proporcional para a Coordenação nas eleições da ASSUFRGS. 

 

A Comissão convoca este plebiscito a partir das seguintes deliberações: 

A Assembléia Geral do dia 16 de julho de 2014 deliberou: 

- realização de Plebiscito para verificar o entendimento da categoria sobre o fim da 

proporcionalidade ou manutenção da composição proporcional para a Coordenação nas eleições da 

ASSUFRGS; 

- o Plebiscito tem caráter consultivo e servirá de referência para deliberação a ser aprovada em 

Congresso da ASSUFRGS sobre o fim da proporcionalidade ou manutenção da composição 

proporcional  para a Coordenação nas eleições da ASSUFRGS, que se realizará no primeiro semestre 

do ano de 2015, em acordo com posterior deliberação da Coordenação da ASSUFRGS; 

- o Plebiscito deverá se realizar no mês de outubro de 2014. 

A Reunião do Conselho de Delegados Sindicais da ASSUFRGS do dia 06 de agosto de 2014 deliberou: 

- constituir Comissão que será responsável pela realização do Plebiscito: normatizar, 
organizar e instrumentalizar o processo de votação, encaminhamentos e contatos com 
Administração Central, CPD, entre outras necessárias:  

- a Comissão será composta por: Adalberto Edgar Halmenschlager, José Luis Rockenbach, Mozarte 

Simões, Rafael Berbigier de Bortoli e Rui Muniz; 

- criação de calendário de discussões com toda a base da ASSUFRGS, em suas Instituições e 
em todos os seus campi; 

- ampla divulgação a partir dos meios da ASSUFRGS, com possibilidade de reprodução de 
materiais sobre o tema para promover a discussão na base da ASSUFRGS. 



 

 

A Reunião da Comissão do Plebiscito do dia 27 de agosto de 2014, realizada na Faculdade de 

Economia, deliberou: 

- Processo de Votação 

Na UFRGS o processo será realizado pelo Portal do Servidor, Sistema de Votação Eletrônica 

gerenciado pelo CPD/UFRGS e Voto em Separado na Sede e Subsede da ASSUFRGS do 

Campus do Vale; 

Na UFCSPA e IFRS a votação ocorrerá em Mesas de Votação por listagem e Cédula Eleitoral. 

A habilitação dos associados a se manifestarem na Consulta Plebiscitária sobre o fim da 

proporcionalidade ou manutenção da composição proporcional para a Coordenação nas 

eleições da ASSUFRGS, obedece os critérios determinados pelo Regimento Eleitoral e 

Estatudo da ASSUFRGS para Eleições do Conselho de Delegados Sindicais, Coordenação e 

Conselho Fiscal 

- Edital 

Modelo de Edital utilizado no Plebiscito de Desfiliação à CUT, de 02 de dezembro de 2008, 

abordando decisões, encaminhamentos, orientações do processo e calendário, contendo as 

datas dos debates nos 3 Campi da UFRGS e na UFCSPA e IFRS e data de votação do Plebiscito 

- Os debates proporcionarão exposição das posições favoráveis ou não ao fim da 

proporcionalidade/à manutenção da composição proporcional para a composição da Coordenação 

da ASSUFRGS, bem como garantirão o debate com os filiados em todos os campi e Instituições base 

da ASSUFRGS. 

- O Processo de Plebiscito deverá ter ampla divulgação nos meios de comunicação da ASSUFRGS, 

reservando espaço para divulgação das propostas envolvidas na consulta. 

A Reunião da Comissão do Plebiscito do dia 01 de setembro de 2014, realizada na Subsede da 

ASSUFRGS do Campus do Vale, deliberou: 

- Transferência na realização do processo de Plebiscito para o mês de novembro de 2014, dias 10 a 

20, em função da realização do primeiro e possível segundo turno do Processo Eleitoral para 

Presidência da República e Governador do Estado no mês de outubro; esta alteração será 

apresentada ao Conselho de Delegados e à Coordenação da ASSUFRGS; 

- A Cédula Eleitoral terá proposta formulada por José Luis Rockenbach; 

- O Edital do Processo Plebiscitário terá proposta formulada por Rui Muniz; 

- O contato com o CPD/UFRGS para utilização do Sistema de Votação Eletrônico na UFRGS será feito 

por José Luis Rockenbach e Rui Muniz. 



 

 

A Comissão convoca este plebiscito com o calendário: 

- 10 a 19 de novembro de 2014:  

Debates nos Campi Centro, Saúde e Vale da UFRGS e nas sedes da UFCSPA e IFRS 

- 20 de novembro de 2014: 

Plebiscito sobre o fim da proporcionalidade ou manutenção da composição proporcional  

para a Coordenação nas eleições da ASSUFRGS 

 

Porto Alegre, 11 de setembro de 2014 

Comissão do Plebiscito 


