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       “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”
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MOÇÃO DE REPÚDIO  Nº  006/2017
                                                            
“MOÇÃO DE REPÚDIO A PORTARIA TSE Nº   372/2017”








 	    	Os Vereadores abaixo-assinados da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, ouvindo o Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, solicitam o envio ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul da presente MOÇÃO DE REPÚDIO a Portaria do TSE nº 372/2017, que prevê a extinção do Cartório Eleitoral da 145ª Zona Eleitoral de Arvorezinha/RS.



J U S T I F I C A T I V A


		
 		Diante do teor da Portaria do TSE nº 372/2017, queremos demonstrar a nossa preocupação e indignação  com a possibilidade de extinção do Cartório Eleitoral da 145ª Zona Eleitoral de Arvorezinha/RS.

		Pela leitura da citada Portaria, percebe-se que os critérios utilizados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, são estritamente quantitativos. Contudo, acreditamos que, além de dados de eleitores que, no caso da 145ª ZE, são 17.787 eleitores, divididos em 04 municípios, devem ser observados também outros critérios (qualitativos), analisando-se as peculiaridades de cada região.

		No caso da nossa Zona Eleitoral, particularmente, trata-se de uma região em que a comunidade é envolvida ativamente na política, cujas eleições, na maioria das vezes, são bastante acirradas, o que gera a imprescindibilidade de maior atenção das autoridades competentes, até mesmo para conter eventuais ilícitos eleitorais e garantir que todo o processo eleitoral transcorra com tranquilidade e justiça.

		É dizer que, se com a presença das autoridades já ocorreram inúmeras notícias de irregularidades nas campanhas eleitoras, tanto nas eleições regulares como nas eleições suplementares, se o Cartório for extinto, a tendência é aumentar.

		Dessa forma, acreditamos que, com a extinção da 145ª ZE, a Justiça Eleitoral ficará enfraquecida, podendo afetar, inclusive, o próprio Princípio Democrático e a liberdade de escolha dos eleitores em geral. Isso sem contar que a extinção dificultará o acesso à própria Justiça, uma das garantias mais importantes conferidas por nossa Constituição Federal.  

		Ademais, há de se considerar também que a nossa Zona Eleitoral é bastante extensa, contando com inúmeras estradas rurais, o que já dificulta a locomoção. Da mesma forma, se extinta, poderá gerar dificuldade de deslocamento de todos, sejam eleitores, sejam autoridades, sejam servidores para prestar os serviços necessários ao bom andamento das eleições.

		Como é sabido, o Cartório Eleitoral presta relevantes serviços, não apenas em períodos eleitorais, mas durante todo o ano, com a emissão de novos títulos, regularização de eleitores e até mesmo para as prestações de contas anuais dos partidos políticos. Por óbvio que, se extinto for, causará dificuldade para os partidos políticos/coligações e também para a população em geral em ver seus problemas resolvidos, seja pelos servidores ou pelo próprio Juiz Eleitoral.

		Outro ponto relevante a ser pautado são os trabalhos desenvolvidos por profissionais de outras áreas (advogados, contadores), que necessitam, a qualquer tempo, contatar com a Justiça Eleitoral para solucionar questões relativas aos seus clientes.

		Por fim, se não for possível manter como se encontra atualmente nossa Zona Eleitoral, sugerimos a união do eleitorado de Anta Gorda/RS e de Doutor Ricardo/RS. No caso específico de Anta Gorda/RS, o município se localiza mais próximo de Arvorezinha/RS do que de Encantado/RS – zona a que atualmente pertence – o que facilitaria o deslocamento daqueles eleitores. 

		         Por tudo quanto foi exposto, a manifestação pública da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha é de REPÚDIO à Resolução nº 372/2017.

		        

		         Sala das Sessões, 05 de junho de 2017.
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