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ATA DE REUNIÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 091ª ZONA 

COM OS PARTIDOS POLÍTICOS, A FIM DE TRATAR 

SOBRE PROPAGANDA ELEITORAL. 

 

  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020, às 14h, no Centro de 

Tradições Gaúchas Estância da Saudade, reuniram-se o Exmo. Juiz Eleitoral, 

Dr. Diego Dezorzi, os servidores do Cartório da 91ª ZE, Daniela Kozenieski 

Ayala dos Santos, Andréia Rejane Menzel Henicka, Djenifer Wendling 

Brauwers e, o Exmo. Promotor Eleitoral, Dr. Ronaldo Adriano de Almeida 

Arbo e os representantes dos partidos políticos vigentes na circunscrição da 

91ª ZE, cuja lista de presença segue anexa a essa ata. 

Na oportunidade, foram apresentados esclarecimentos sobre as novidades da 

Resolução TSE nº 23.610/2019, ficando acordado entre os participantes que: 

a) os adesivos plásticos em automóveis poderão ser utilizados na dimensão de 

0,5 m², podendo ser disposto da seguinte forma: um adesivo de cada lado do 

veículo, um adesivo no capô e, adesivos micro-perfurados até a extensão total 

do para-brisa traseiro. Vedada a justaposição e o efeito outdoor; 

b) não havendo manifestação contrária, ficou acordado que não haverá 

realização de comícios; 

c) não haverá realização de carreatas, passeatas ou caminhadas; 

d) no dia 06/10/2020, às 14h30min, será realizado sorteio da ordem de 

veiculação do Horário Eleitoral, nas dependências do Cartório Eleitoral, com 

transmissão do evento ao vivo pela imprensa; 



Restou recomendado que: 

a) se evite aglomerações de qualquer natureza; 

b) sejam informados, através de peticionamento no PJE, todos os endereços 

eletrônicos a serem veiculadas propaganda eleitoral, por candidatos, partidos e 

coligações; 

c) seja informado o endereço do comitê central de campanha, onde poderão 

fazer inscrever, sua designação, bem como o nome e o número do candidato, 

em dimensões que não excedam a 4m² (quatro metros quadrados); 

d) seja evitado o uso de materiais impressos; 

d) sejam respeitados todos os decretos e regras sanitárias para se evitar o 

contágio pelo COVID 19. 

Considerando o estado de pandemia, os decretos estaduais restritivos à 

aglomeração de pessoas, a existência de nota técnica do Comitê Científico de 

Apoio ao Enfrentamento à Pandemia Covid-19 do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul recomendando que se evitem aglomerações e agrupamentos de 

qualquer natureza, principalmente em ambientes fechados e sem o 

distanciamento de 2 metros entre as pessoas, bem como não sejam realizados 

eventos e reuniões, todos os presentes, assim como todos os candidatos ficam 

instados ao cumprimento do presente acordo, sob pena de, em não o fazendo, 

incidirem no delito de desobediência. 

Disponibilize-se cópia da presente ATA à Polícia Civil e Militar, com vista à 

fiscalização; aos representantes dos Partidos Políticos e à imprensa. 

Nada mais havendo a tratar, às 16h o Juiz Eleitoral, agradecendo a presença 

de todos, deu por encerrada a reunião, do que, para constar, foi lavrada a 

presente ata, por mim, Daniela Kozenieski Ayala dos Santos, chefe do 

cartório, e pelo Senhor Juiz Eleitoral. 

  

  

 

DIEGO DEZORZI, 

Juiz Eleitoral. 

 



  

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por Diego Dezorzi, Juiz Eleitoral, em 28/09/2020, às 17:53, 
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informando o código verificador 0431009 e o código CRC BA1508E7. 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________

__________________________ 

Rua 20 de Setembro, 245 - Bairro Centro - Crissiumal/RS - CEP 98640-000 

www.tre-rs.jus.br - Fone: (55) 3524 1070 

 








