
  

 

e»CORREGEDORIA~

PROVIMENTOVPCRE N°10/2015

Estabelece 0 cronograma de inspecdes eleitorais
‘para oO ptimeiro trimestre do-ano de 2016.

O Excelentissimo Senhor Desembargador Kisleu. Dias Maciel Filho,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral de Goids, no uso de suas atribuicdes
legais e regimentais, com fulcro noart. 20, V, do Regimento Interno do Tribunal Regional

~ Eleitoral de Goias;

CONSIDERANDO a necessidade de elaboracio de um calendario para
fins de planejamento das atividades correcionais;

CONSIDERANDO que as inspecdes tém carater eminentemente
pedagdgico, visando orientar Juizes e servidores, de forma a assegurar a corteta aplicacao
dos principios e.normas e, outrossim, coletar sugestdes e reclamacdes pata o
aperpeeTissty daprestacao jurisdicional eleitoral; |

sk ad CONSIDERANDO o que dispde o art. 56 da Resolucio TSE n.°
21.538/2003;

RESOLVE:

Art. 1°. Este Provimento define 0 cronograma de inspecdes para o
primeiro trimestre do ano de 2016, conformetabela constante no Anexo [.

Paragrafo unico. A critério do Vice-Presidente e Cortegedot Regional
Eleitoral, oO presente calend4rio. podera ser alterado, acrescendo-se ou suprimindo--se as

inspegoes, e, bem assim, 0 horario doinicio dasatividades.

Art. 2°. As inspecdes de que trata este Provimento poderao ser realizadas

fora.do horario regular de funcionamentodocartério eleitoral.

_ Art. 3°. Este Provimento entra em vigor na data de sua dablicaetia’

Publique-se.

a. Vice>Presidén

zembrse:

SLEU DI? L FILHO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
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ANEXO I—- CRONOGRAMA DE INSPECOES2016

 

CIDADES _ | ZONA ELEITORAL | DATA
 

POSSE : 29* 22/01
 

 

IPORA . 538° 19/02
 

 MINACU. | S30 04/03
 

 

APARECIDADE. | ~~ 119 f 11/03
GOIANIA on 132" |

ab oc 145%
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