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PREFEITO DE COELHO NETO PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

 
O Prefeito de Coelho Neto, acompanhado da primeira-dama e assessores 

políticos, participou no final da manhã desta quinta-feira (3) da audiência pública realizada 
pela Justiça Eleitoral que tratou sobre o cadastramento biométrico de eleitores 
coelhonetenses. 

Na plateia, secretários municipais, advogados, vereadores, estudantes do IFMA, 
funcionários do Fórum, policiais militares e civis. 

Compuseram a mesa diretora dos trabalhos o Juiz da 28ª Zona Eleitoral - Dr. 
Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, a Juíza da 2ª Vara de Coelho Neto - Dra. Karla Jeane 
Mattos de Carvalho, o Diretor Geral do TRE-MA (Representando o presidente do TRE-MA) - 
Flávio Vinícius Araújo Costa, a Promotora Eleitoral - Dra. Elisete Pereira dos Santos, o 
Prefeito Municipal - Américo de Sousa, a Primeira-dama - Iranete Costa,  o Presidente da 
Câmara Municipal de Coelho Neto - Osmar Aguiar Ferreira. 

As autoridades destacaram a importância do cadastramento biométrico como 
forma de dar maior credibilidade e segurança ao processo de votação eletrônica e 
identificação do eleitor. 

Os representantes da Justiça Eleitoral solicitaram apoio do poder público 
municipal e da classe política como um todo, na conscientização do eleitorado no sentido de 
realizar o cadastramento e informaram que a demanda está muito abaixo da capacidade 
operacional disponível. 

O chefe do Poder Executivo se colocou à disposição para ajudar naquilo que for 
possível para que um maior número possível de eleitores faça o cadastramento. Da mesma 
forma, se comprometeu o presidente da Poder Legislativo do município. 

Ficou acertado que, em uma data a ser marcada, representantes da Justiça 
Eleitoral, do Poder Executivo, Poder Legislativo e demais interessados se reunirão para definir 
estratégias de ação, visando o cadastramento biométrico do maior número possível de 
eleitores no município. 

 

 


