
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EDITAL Nº 21/2020 9ªZE - PRESI/9ª ZE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Excelentíssimo juiz eleitoral da 9ª Zona, Giordane de Souza Dourado, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro na Lei 9.504/97:

Considerando os atos  preparatórios  à  realização das eleições  municipais 2020 que se

avizinham;

Considerando as atribuições do juízo eleitoral da 9ª ZE, determinadas pela Resolução

TRE-AC nº 1.749/2020;

Considerando a uniformização das ações de fiscalização da propaganda eleitoral, poder

de polícia e apuração das ocorrências de ilícitos eleitorais;

Considerando a necessidade de publicizar as vedações que a legislação eleitoral impõe às

agremiações e candidatos, bem como de dialogar com os os agentes que concorrerão no pleito deste ano

para a prevenção de infrações à legislação eleitoral;

CONVOCA  candidatos  e  representantes  dos  partidos  políticos/coligações  para

participarem  da  reunião  a  ser  realizada  no  dia  29  de  setembro  de  2020,  às  09h,  no  auditório  da

Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Acre,  localizada  na  Rodovia  BR 364,  3501,  Bairro  Portal  da

Amazônia, nesta capital.

Em  razão  da  necessidade  de  evitarmos  aglomerações  como  medida  sanitária

indispensável ao controle da pandemia da COVID-19, bem como em atenção à capacidade do local onde a

reunião ocorrerá:

a. fica limitada a participação de 2 (dois) representantes por partido ou coligação;

b. fica limitada a participação de 2 (dois) candidatos por partido que tenham candidatos

proporcionais;

c. será permitida a participação de apenas 1 (um) advogado por partido ou coligação;

d. todos os candidatos majoritários poderão participar.

Por fim, será proposto na oportunidade compromisso entre todos os candidatos, partidos

e  coligações  de  combate  à  desinformação  (fake  news)  no período  eleitoral,  mediante  a  assinatura  do

pertinente termo de compromisso.
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E,  para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  os  interessados,  mandou  expedir  o

presente, publicar no DJE-AC e afixar no local de costume.

Expedido aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Eu, ___________,

João Carlos de Godoy, Chefe de Cartório,  digitei e conferi o presente edital, subscrito pelo MM. Juiz

Eleitoral.

Rio Branco-AC, 17 de setembro de 2020.

Giordane de Souza Dourado

Juiz Eleitoral da 9ª Zona

Em 17 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GIORDANE DE SOUZA DOURADO, Juiz Eleitoral, em
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