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Ricardo Lewandowski participará da 51ª Reunião do Colégio de
Presidentes dos TREs
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski,
participa nesta sexta-feira (26), em Campo Grande, da 51ª Reunião do
Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais. Promovido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o encontro fará um
balanço das eleições de 2010 e debaterá o projeto de reforma do Código
Eleitoral que está tramitando no Congresso.
A programação da tarde de sexta-feira será coordenada pelo TSE e
totalmente dedicada à avaliação das Eleições Gerais deste ano. Na pauta,
temas como cadastro eleitoral, mesário, sistema de candidatura e
propaganda eleitoral, aquisições, sistema de totalização, urnas eletrônicas e
votação paralela, orçamento e finanças, sistema de divulgação de resultados,
contas eleitorais e partidárias e sistema de identificação do eleitor.
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Juntos, os presidentes vão analisar os resultados das eleições e avaliar a
transmissão de dados, o monitoramento das eleições, o cadastro de
eleitores, a propaganda eleitoral e o futuro da votação eletrônica. Tudo isso
para aprimorar os mecanismos da Justiça Eleitoral no exercício da
democracia.

Ministro Ricardo Lewandowski
preside sessão do TSE. Foto:Nelson
Jr./ASICS/TSE

Sobre a reforma do código eleitoral, os presidentes debaterão temas como
financiamento público das campanhas; prestação de contas; prazo para
substituição de candidatos majoritários; pesquisa e debates.
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