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No TRE-AP, comissão da votação paralela se
reúne para tratar de Eleições 2018
A comissão responsável pela votação paralela das
Eleições 2018 no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
(TRE-AP), esteve reunida na tarde desta terça-feira
(14), na sala de reuniões da presidência do Regional,
para tratar sobre as demandas a serem cumpridas
obedecendo o calendário de execuções previamente
estabelecido, com destaque para o planejamento da
logística de recolhimento das urnas eletrônicas que
serão sorteadas no sábado, véspera da eleição.
A reunião contou com a presença do presidente do TRE-AP, desembargador Manoel Brito; da
vice-presidente e corregedora, desembargadora Sueli Pini; a juíza Alaíde Maria de Paula,
presidente da comissão, e servidores do Tribunal, que coordenam equipes distintas.
Votação Paralela
A votação paralela é realizada em todos os TREs, no dia da eleição, e consiste em um
sistema de auditoria criado com o propósito de oferecer ao eleitor a segurança de que o seu
voto, ao ser digitado na urna eletrônica, será contabilizado ao candidato escolhido.
A simulação é feita no prédio do TRE-AP, em Macapá, como se fosse numa seção eleitoral
com todos os procedimentos, como a vistoria dos lacres, a emissão da zerésima e de um
boletim para provar que nenhum voto ainda foi inserido na urna.
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