
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
TRAVESSA DR JOSÉ ABEL, N70 - Bairro CENTRO - CEP 64760000 - São João do Piauí - PI 

Ofício-Circular nº 209 / 2020 - TRE/69A ZONA

São João do Piauí, 19 de agosto de 2020.

Senhores(as)

Líderes políticos e demais interessados

Municípios de Lagoa do Barro do Piauí/PI e Capitão Gervásio Oliveira/PI

Assunto: Informa sobre a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOGÍSTICA DAS ELEIÇÕES 2020 - LOCAIS DE VOTAÇÃO

Senhores(as),

 

Ao cumprimentá-los(as), sirvo-me do presente para informar da tramitação do Estudo Logístico - Eleições 2020 - 69ª ZE, criado com a finalidade de realizar inspeções in locu detalhadas
nos atuais locais de votação e buscar uma melhor logística para a realização de Eleições vindouras, necessidade advinda de uma zona eleitoral de grandes extensões territoriais de difícil
acesso. Nisso, em relação aos locais de votação, serão apuradas as condições de acesso, as quantidades de eleitores, as peculiaridades de cada região, a estrutura física de cada local de
votação, a eficiência nos gastos dos recursos públicos, a possibilidade de fiscalização pela Justiça Eleitoral, etc. Ao final, os locais de votação poderão ser extintos, agregados ou
remanejados, conforme cada situação específica e as variáveis especificadas acima. 

Considerando que já ocorreu a reunião preliminar com os líderes políticos locais, as inspeções de todos os Locais de Votação, com catálogo e mapeamento de dados, realizados no âmbito
da Justiça Eleitoral. E tendo em vista a proximidade das Eleições Municipais 2020, INFORMO da realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOGÍSTICA DAS ELEIÇÕES 2020 -
LOCAIS DE VOTAÇÃO, com o fim de apurar opiniões e considerações dos líderes políticos locais e demais interessados para inspirar a decisão final do referido projeto por este juízo.

 

Levando em consideração:

1. A Audiência Pública se dará por VIDEOCONFERÊNCIA, da qual poderão participar os interessados DEVIDAMENTE INSCRITOS PREVIAMENTE;

2. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail institucional desta Zona Eleitoral, qual seja: zon069@tre-pi.jus.br ;

3. O referido e-mail institucional também poderá ser instrumento para encaminhamento de documentos, opiniões e considerações dos interessados acerca do Estudo Logístico, os quais
serão também levados em conta na decisão final;

4. No e-mail deverá conter documento oficial com foto do interessado, o município de seu interesse e a sua opção ou não por DIREITO À FALA durante a Audiência Pública; 

5.Os interessados devidamente inscritos receberão, em tempo oportuno, o link de acesso às VIDEOCONFERÊNCIAS, que serão realizadas conforme o quadro a seguir:

MUNICÍPIO DATA HORÁRIO
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ 21/08/2020 14:30
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA 21/08/2020 16:00

 

Atenciosamente,

 

Filipe Bacelar Aguiar Carvalho

Juiz Eleitoral - 69ª ZE
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