
REQUERIMENTO N° 30/2011

Senhor Presidente,

Os vereadores que este subscrevem requerem, na forma regimental e, depois de 

ouvido  o  Plenário,  que  seja  oficiado  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Eleitoral  da  105º  zona 

eleitoral da cidade de Joinville, solicitando providências visando a autorização para a instalação 

de um posto de atendimento definitivo da 105ª zona eleitoral no Fórum da Comarca de Itapoá, 

mantendo-se o atendimento dos eleitores na própria Cidade. 

Justificativa

De acordo com depoimentos de inúmeros cidadãos de Itapoá, o fato de não existir 

o  atendimento  do  cartório  eleitoral  disponível  no  Município  diariamente,  vem  causando 

transtorno ao eleitor, que para usufruir de tal serviço precisa se deslocar até Joinville, num trajeto 

de aproximadamente 100 km (além de faltar ao trabalho) o que acarreta um grande prejuízo aos 

moradores que no dia da eleição, ficam nas filas para justificativa do voto.

Considerando a necessidade de promover aos eleitores do município de Itapoá, 

melhores condições para o cumprimento das obrigações eleitorais;

Considerando a comprovação da existência de vara disponível, com a Comarca já 

instalada e em atividade, e designado Juiz titular;

Considerando a comprovação da existência de espaço físico para a instalação do 

Cartório  Eleitoral,  e  de  servidores  que  a  integrarão,  mediante  convênio  já  firmado  entre  o 

Requerimento n° 30/2011 Pág 1 G.C.



Executivo  e  Judiciário  para  disponibilidade  de  servidores  municipais,  com  os  encargos 

financeiros decorrentes sem ônus para a Justiça Eleitoral;

Considerando que o município de Itapoá, está situado no mínimo a 100 Km da 

sede da zona eleitoral originária (Joinville).

Ainda, considerando o número elevado de eleitores no município de Itapoá, com o 

resultado  do  Censo  (IBGE)  comprovando  tais  dados,  bem  como  a  instalação  de  novos 

empreendimentos no município (Porto de Itapoá) e empresas que estão se instalando.

Atenciosamente.

Itapoá, 23 de setembro de 2011.

                          

Márcia Regina Eggert Soares Izaque Goes              Jeferson Rubens Garcia  
      Vereadora PSDB          Vereador PSDB            Vereador PMDB      

    Joarez Antonio Santin       José Maria Caldeira               Marcelo Antonio Tessaro
       Vereador PMDB                    Vereador PMDB                          Vereador PP             

       
  

           Osni Ocker                     Valdecir de Souza
          Vereador PR              Vereador PP            
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