
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N?®123/2015

© PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE GOIAS,nouso desuas atribuicdes legais e regimentais, com fulcro no artigo

17, inciso NNNTX, da Resolucdo ‘TRE n. 173/2011, ¢

CONSIDERANDO que, na Administracio Publica, o principio da

transparéncia, ¢ um principio basilar da ideia de democracia, juntamente com o

principio da publicidade ¢ da motivacao, no intuito de objetivar e legitimar as suas

acoes;

CONSIDERANDOa necessidade de conferir um melhor atendimento

aos jurisdicionados da Justica Eleitoral Goiana, com espaco adequadoe acessivel:

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a ComissaoIspecial para estudo sobre eventual locacao

de imével a fim de abrigar os cartérios eleitorais de Goidnia e Central de

Atendimentro.

Art. 2° A Comissaosera formada pelos seguintes membros:

T — Juiz Eleitoral da 134* Zona;

I] — Juiz Eleitoral da 01* Zona

II] ~ Diretor do Foro Eleitoral de. Goiania:

IV — Assistente da Diretoria do Foro de Goiania;

V —Secretario de Administracio e Orcamento;

VI — Coordenadora de Engenharia e Infraestrutura;

Vil — Chefe da Secao de Manutencao Predial e Sistemas Elétricos.



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(L'l. 02, da Portaria n° 123/2015)

Paragrafo unico. \ Comissaosera presidida pelo Juiz Eleitoral da 134°

Zona de Goiania.

Art. 3° Cabera a Comissaoa apresentagao de proposta referente ao novo

endereco para sediar as Zonas Eleitorais de Goiania e a Central de Atendimento ao

Eleitor, no prazo de 30 (trinta) dias.

Paragrafo unico. Oscritérios a serem considerados para a selecao dos

imOvels serao:

I — Custos de locacéo e de manutencao e funcionamento;

II — Adequacao dos espacgos internos ¢ externos as necessidades do

Tribunal, com possibilidade de acomodacio do deposito de urnas e de outros

materiais de responsabilidade patrimonia! dos Cartorios Elcitorais;

III - Localizagao que facilite o acesso do publicoaos servicos prestados

pelos Cartorios Eleitorais e Central de Atendimentoao Eleitor;

IV — Acessibilidade;

V — Aspectos de seguranca do edificio em relacao ao seuentorno.

Ast. 4° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,

revogando-se as disposi¢des em contrario.

Goiania, 13 de marco de 2015.

Leij

DES. WALTER CARLOS LEMES

PRESIDENTE
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