
 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA AUD-TCU PARA AS 

ELEIÇÕES DO BIÊNIO 2021-2022  

 

 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, teve início a 1ª Reunião Virtual da 

Comissão Eleitoral constituída pela Associação da Auditoria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União (AUD-TCU), em 1º de setembro de 2020, conforme ato 

publicado pela Presidência da Associação 

(https://www.antcbrasil.org.br/comunicacao/noticias-das-afiliadas/154-audtcu/1101-

eleicoes-audtcu-2021-2022),  para conduzir o processo de eleição da Diretoria e de 

Membros do Conselho Fiscal da AUD-TCU para o biênio 2021-2022. A referida Comissão, 

com mandato específico para a competência que lhe foi conferida nos termos estatutários, 

foi constituída pelos seguintes Auditores Federais de Controle Externo-Área de Controle 

Externo do Tribunal de Contas da União associados: RAFAEL CARNEIRO DI BELLO, 

MARCELO ROCHA DO AMARAL e LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA COSTA. Para 

Presidir a Comissão Eleitoral, foi eleito, por unanimidade, o Senhor MARCELO ROCHA 

DO AMARAL em reunião por videoconferência. Após analisarem as regras norteadoras 

das eleições e a proposta de calendário eleitoral, os membros da Comissão Eleitoral 

deliberaram pela formulação e apresentação, aos associados, de proposta de Regulamento 

das Eleições da AUD-TCU até o dia 10 de setembro de 2020, para ser votada, por meios 

eletrônicos, no dia 15 de setembro de 2020 em Assembleia-Geral Virtual da AUD-TCU 

tendo em vista as restrições sanitárias decorrentes da pandemia causada pelo novo 

coronavírus.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a participação de 

todos e deu por encerrada a reunião, que, para constar, eu, LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA 

COSTA, lavrei a presente ata a qual subscrevo juntamente com os presentes na reunião.*** 

MARCELO ROCHA DO AMARAL 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA COSTA  

Membro da Comissão Eleitoral e Secretário-Geral da Reunião 

 

 

RAFAEL CARNEIRO DI BELLO 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

*Ata aprovada em deliberação virtual da Comissão Eleitoral da AUD-TCU realizada em 16/09/2020 


