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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP

Ofício nº 2068 / 2020 - TRE-AP/PRES/ASPRES
Macapá, 11 de novembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Assunto: Adiamento de Eleição

Senhor Ministro,
Na tarde de hoje, em reunião com o representante da ABIN no Estado do
Amapá, com as áreas de inteligência do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal, as
autoridades informaram que, em razão do retorno gradual da energia elétrica em Macapá e
Santana, com rodízio de fornecimento de energia em turnos de 6 (seis) em 6 (seis) horas, várias
ações de vandalismo, algumas delas dirigidas e coordenadas por membros de facções
criminosas, estão acontecendo na Capital.
Com efeito, através de grupos de WhatsApp, parte da população, que sofre
com o desabastecimento de água e falta de energia elétrica, está sendo incitada à realização de
queima de pneus em via pública, bem como a depredarem o patrimônio público.
Convém destacar que no próximo domingo, dia 15.11.2020, várias
manifestações estão sendo convocadas para demonstração de desagrado em frente aos locais de
votação, o que colocaria em risco os eleitores da Capital.
Destaco a Vossa Excelência, ainda, que o efetivo da Polícia Militar, de acordo
com o planejamento do TRE-AP e PM foi drasticamente reduzido por conta de policiais que
testaram positivo para a COVID-19, o que potencializa o risco.
Desta maneira, o Pleno do TRE-AP, em Sessão Administrativa convocada em
caráter emergencial nesta data, resolveu solicitar ao TSE o adiamento das eleições no município
de Macapá, até o restabelecimento regular da energia elétrica, prosseguindo normalmente o
pleito nos demais municípios do Estado, já que nestes, a situação de segurança do eleitor poderá
ser mantida sob controle, com o aparato de segurança atualmente disponível.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Presidente, em
11/11/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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