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ATA DE REUNIÃO 

DATA HORA LOCAL 

07/04/2022 19h30 às 21h15 VIRTUAL 

 

COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL E 

ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

Sigilo: 

☐Sim 

☒Não 
 

Publicar: 

 

 

☒Sim 

☐Não 
 

1. EXPEDIENTE 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Dr. Alessandro de Moraes Silveira, Dr. 

Adriano Machado, Dr. Carlos Felipe Fischer, Dr. Francisco Cristovão, Dr. Hediberto 

Berthelsen, Dr. Tiago Augusto Hempkemeier Espíndola, Dr. Edson Willian Piotto.  

 

Ausentes os membros: Dra. Aline Vicente Bóries, Dra. Bruna Chiodini Almeida, Dr. 

Gabriel Brand Feder, Dr. Irineu Pimentel Pinto. 

2. ORDEM DO DIA 

 

1. A reunião da Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos iniciou-se às 

19h35 do dia 07/04/2022. 

2. Conferidos os membros presentes, acima discriminados, estes se apresentaram 

brevemente. 

3. Na sequência, o Sr. Presidente recebeu os nomes do Dr. Hediberto Berthelsen e do 

Dr. Tiago Augusto Hempkemeier Espíndola para os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário, cujas nomeações foram confirmadas pela maioria dos presentes. 

Portanto, para o mandato de 2022/2024, ficam os membros acima nomeados. 

4. Foram debatidas questões sobre o funcionamento da comissão, restou definido que 

as reuniões acontecerão na última quinta-feira do mês, se presencial/híbrido às 19h 

em local a ser definido, se remoto, em horário a ser definido no grupo de WhatsApp. 

5. A respeito dos projetos e atividades a serem desenvolvidos durante o triênio, foi 

apresentado a ideia do podcast, cuja temática, forma, roteiro e convidados serão 

analisados e estudados para o seu completo desenvolvimento, conteúdo sobre as 

Fake News, bem como, de um planejamento estratégico para o longo prazo.  

6. Sobre a divulgação futura da comissão, os membros questionaram sobre a 

disponibilidade de uso das redes sociais da instituição para a divulgação dos 

trabalhos e resultados da presente comissão, cujo direcionamento será questionado 

à Diretoria. 

7. Foi levantada a possibilidade de realização de eventos direcionados ao público em 

geral, bem como aos advogados, e questionados os presentes para que manifestem 

interesse e façam indicações de temas e/ou eventos.  
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8. A próxima reunião irá ocorrer em 28/04/2022, de forma hibrida, em local a ser 

confirmado por meio do grupo de WhatsApp, e por votação da maioria. 

9. Os trabalhos foram encerrados às 21h15. 

 

3. PROVIDÊNCIAS PENDENTES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. 
Realizar convite para participação de novos 

membros  

Presidente/Todos 

os membros 

Clique aqui para 

inserir uma data. 

2. Análise/Desenvolvimento do podcast 
Todos os 

membros 

Clique aqui para 

inserir uma data. 

3. Ideia/Projeto sobre Fake News 
Todos os 

membros 

Clique aqui para 

inserir uma data. 

 

4. PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO RESPONSÁVEL 

1.  Ata Leitura da ata da reunião anterior; Secretário(a) 

2.  Pendências  Todos 

3.     

4.     

 

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 


