
 

 
 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CRT-MG Nº 001, DE 04 DE MARÇO DE 2019  

 

 

Aprova o nome do Dep. Federal Geovani 

Cherini a o auditório para realização de 

plenárias do CRT-MG 

 

 

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT/MG, no uso das suas competências 

que lhe confere pela Lei 13.639 de 26 de março de 2018, bem como Regimento Interno e 

dando cumprimento a deliberação de sua primeira reunião Plenária Ordinária, realizada 

no dia 04 e 05 de abril de 2019, e considerando: 

 

Considerando a Portaria do CRT-MG nº 007 de 08 de fevereiro de 2019, que estabelece 

um novo endereço para o Conselho Regional dos Técnicos Industriais; 

Considerando a Deliberação da Diretoria Executiva do CRT-MG nº 001 de 03 de março 

de 2019 que homologa os Conselheiros Titulares e os Conselheiros Suplentes do CRT-

MG eleitos e empossados no dia 03 de abril de 2019; 

Considerando que o Dep. Federal do Rio Grande do Sul Geovani Cherini teve grande 

importância para o reconhecimento do profissional técnico industrial no Brasil e, ajudou 

a categoria para que a Lei 13.639/ 2018 fosse estabelecida; 

Considerando que o Dep. Federal do Rio Grande do Sul Geovani Cherini sempre apoia 

as causas para fortalecimento dos técnicos industriais e mesmo após a fundação do CFT 

e CRt´s permanece ajudando as causas de interesse da classe; 

Considerando a necessidade do CRT-MG possuir um auditório para a realização de 

plenárias, reuniões, fóruns e demais eventos; 

Considerando o Art. 11 e Art. 12 da Lei 13.639 de 26 de março de 2018, e o Regimento 

Interno do CRT-MG em seu inciso X do Art. 27 que estabelece que o plenário do CRT-

MG delibere sobre questões administrativas; 

 

Delibera: 

 

Art. 1 - Reconhecer e homenagear o Deputado Federal do Rio Grande do Sul Geovani 

Cherini pelos seus feitos em prol da classe dos técnicos industrais no Brasil; 

 

Art. 2 – Nomear o auditório do CRT-MG localizado na Alameda das Palmeiras, 363 

bairro São Luiz em Belo Horizonte – MG como Auditório Geovani Cherini. 



 

 
 

 

 

Art. 3° - Esta deliberação plenária entra em vigor nesta data de sua assinatura em 03 de 

março de 2019. 

 

 

                                                             


