
Reunião CE -05/11/13 10h30 - Assufrgs

Presentes : Rafael B, /Rafael. C, Fátima, Adalberto, Roberto, Fábio, Sílvia, Beatriz, José Delarci, Karen.

Pauta: Chapas; Edital; Listagens; CPD.

Chapas inscritas:

Chapa 1: Assufrgs: Continuar fortalecendo, Aprofundar a democracia e Avançar com a categoria. 

Chapa 2: Coletivo Tribo “Não temos tempo a perder”. 

Chapa 3: União e Olho Vivo – Oposição na Assufrgs . 

Edital n.6 elaborado e enviado. Homologadas inscrições das 3 chapas. As chapas acordaram a numeração.

Utilização dos Espaços Assufrgs: será permitida, desde que agendada previamente com a Secretaria da Entidade.
Será liberada uma chave e uma senha para chapa 3 para que seja disponibilizado igual acesso à entidade. As chapas
deverão assinar termo de responsabilidade. Será solicitada à coordenação essa senha.  Será solicitada senha para
maquina de cópias e impressora  /as impressões e cópias da ASSUFRGS serão feitas pela Secretaria. 

Listagens:  Beatriz  relata  dificuldade  da  lista  da  vigilância.  Para  as  3  juntas,  haverá   a  listagem completa  dos
associados vigilantes.  

Logo ou foto: será solicitado às chapas logo ou foto, tamanho 225x150 pixels, JPG, que será o (a) que aparecerá
nos computadores aptos à votação. As chapas deverão encaminhar à Secretaria da entidade o logo ou a foto até
sexta.  Obs.:  foto com todos os integrantes de chapa podem ter sua visualização prejudicada, pois o espaço é
limitado e pequeno.

CPD:  marcar  reunião  com  CPD  para  simulação,  organização  da  questão  dos  logos  e  tamanhos.  Reunião  foi
agendada para o dia 12, terça-feira, às 17h. 

Fica Proibida a Distribuição de Brindes, à exceção de camisetas, bonés, botons e adesivos.

Será enviado e-mail ao Gabinete com cópia para as prefeituras, reforçando início de campanha na semana que
vem.

2º Boletim da Comissão Eleitoral:  com programas das chapas. Ficou definido que será possibilitada às chapas a

realização de acordo (que deverá ser entregue, por escrito, à CE), no que diz respeito à ocupação dos  espaços
destinados às chapas no próximo boletim da CE (a capa será utilizada pela CE; sobram três partes do boletim -
duas partes do meio e contracapa). Caso não haja acordo, as três chapas dividirão o espaço central do boletim,

ficando a capa e a contracapa com destinação à CE. Acordo por escrito para CE até sexta.

Próxima reunião dia 12 as 14hs no cpd. 


