
Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região 

Cartório Eleitoral de Santa Maria – RS 

Senhor Doutor Juiz Eleitoral Régis Adil Bertolini 

 

Coligação Avança Santa Maria 

 

     Venho através deste, encaminhar 

a Vossa Excelência um pedido de intenções para construir 

com as demais candidaturas à majoritária, um termo de 

conduta para a eleição municipal para 2020, em respeito à 

saúde dos eleitores e os demais participantes do pleito. 

     Sabedores que somos da grande 

pandemia que cerca o mundo e diante de todo o cuidado 

que está se tendo com as vidas e principalmente com os 

protocolos de saúde que existe em cada Estado e 

Município, no cuidado da disseminação do vírus Covid-19, 

e por conhecer e participar nas últimas 03 eleições que 

antecederam o deste ano 2014, 2016 e 2018, sou 

conhecedor das dinâmicas e ações que acontecem em 

cada eleição principalmente com a campanha de rua e 

claro os tradicionais cabos eleitorais. 

     Pensando em evitar 

Aglomerações e (claro o risco de transmissão) que hoje é 

regra para qualquer evento, seja em ambientes abertos ou 

fechados, além do uso de álcool gel nas mãos. Tenho a 

preocupação que também deve ser de Vossa Excelência 

sobre o alto risco de transmissão do vírus que será caso 

não sejam tomados protocolos durante a campanha 

eleitoral. Enquanto não venha ser expedida alguma 



resolução ou normativa por parte do TSE que até o 

momento não somos conhecedores, venho SUGERIR a 

Vossa Excelência um TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 

(TAC) para os candidatos á majoritária e suas coligações, 

candidatos a vereador, PARA: 

- se evite a tradicional distribuição de panfletos no calçadão 

e arredores do centro; 

- se evite os tradicionais bandeiraços em vias públicas; 

- Caminhadas nos bairros com número menor de militantes 

talvez 10 pessoas, por caminhada com candidato; 

- se evite jantares Políticos; 

- direcione o máximo possível à campanha para as redes 

sociais, como uma forma de manter os protocolos de 

saúde. 

     Requer a Vossa Excelência dentro 

dos limites legais estar promovendo uma reunião entre os 

candidatos a majoritária e seus representantes a respeito 

de protocolos a serem seguidos com base nas sugestões 

aqui expostas.  
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