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ATA FINAL DE APURAÇÀO: Palhoça

`

_AoS nove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e
da
gasqenta e dõis (19620, na sala de audiências do edifício
Profeítura Tiunicipal de Palhoça, sob a presidência do Doutor ·

Juiz de Direito Gervásio Htmes Pires, encerrou-se a apuração -1
geral das elcícões municipais realizadas no dia Sete de outubro
ultimo, no município de Palhoça, a cargo desta Junta Eleitoral,
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resultados;
com os
I — MOVIMENTO GERAL
seguiJ'1teS

.

A) Foram apuradas as seguintes seções; la. ,2a. ,5a.,!4a.

o5a.,6a.,7a.,8a. ,9a.,18a.,19a.,20s..,5la,,52a.,55a.,58a.,59a.,L1la
h5a.,51a. e 5l4a., correspondentes as seguintes urnas: 1550,1551

1981,1287,1288,].289,218S,2L;S2,2L;SS,2778,27%,2780,1521;,1525, //
l527,2781,Z868,29I.;8,Li70,29L;9 o 1529, tendo sido apurados um to-

tal de quatro mil s quinhentos votos (LLSOO).
B) Não houve seção anulada, bem como foram apurados
`
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dos os votos nelas contidos,
0) Prejudicado.
D) Não houve impugnaçöes a registrar,)
II —— dDISGRIMINAÇÍÃO DA VGTAÇÃO
a) Para prefeito não houve
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b) Para Vice-)PrcÍ`eito: idem

-

Para a Gãmara de Vereadoresz
PAHTIDO ŠQCIAL DEEIOCRÁTICO: 25L11 (dois mil trezentos e quarenta

'

YÏC)

e um) votos.

UNIÃ0 DEHOCRÃTICA NACIONAL: 1275 (hum mil duzentos

soe

setenta

e

três) votos.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO: 627 (seiscentos e vinte sete)
votos.
VOTOS EM BRAHCO: 195 (cento eï noventa s três) votosg
VOTOS ANULADOS: 66 (sessenta e seis) votos,.
QUOCIENTE ELEITORAL: [¿O5 (quatrocentos e três)
QUOCIENTE PARTIDÃRIO: PAÈTIDO SOCIAL DEÏIOCRÃTICO; 5+1+1 = 7
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UNIÃO DEÏ-IOCRÃTICA NACIONAL: 5 (três)
PARTIDO TRABAÏJHISTA BRASILEIRO: 1 (um).
Total de cadeiras : 11 (onze).
VOTAÇÃ0 PREFEREHCIAL: Partido Social Democråtico: João Silveira:
577 (trezentos s setenta e sete) votos; Hclio de Oliveira: 288
(duzentos e oíténta e oito) votos; Osvaldo Cândido de Souza:255
(duzentos e cinquenta e três) votos; Urbano Francisco da Rosa:/8
250 (duzentos o cinquenta) votos; Ervino Roesners 259 (duøontos
e trinta e nove) votos; Laudelino Augusto Weiss: 208 (duzentos
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Ernesto Ricardo Schnitz: 185 (conto e
oitenta e cinco) votos; Francisco Gregcrio Espindolaa 180 (cento
e oitenta) votos; Rogério da Silva: 171 (cento s setenta s UJ11) vg,
tos; Raîmildes Schlichting: 91 (noventa e um) votos; Joaquim Sabino da Silva: 90 (noventa) votos; Såmente legendas: 9 (nove), ·
União Democråtica Nacional: þlvo Kuhnsn: 256 (duzentos e cinquent
e Seis).vOtos; Osvaldo Oliveira: 180 (cento e oitenta) vOtos;L1g
(duzentos e oito) votos;

dolfo Kratz: 177 (cento e setenta e sete) votos; Mfrsdo Gonçalves do _Sa.ntoS: ,169 (cento e sessenta e nove) votos; Carlos Daol
do Dutra: 162 (canto s sessenta e dois) votos; Jorge José Klöppc
é
109 (cento e novo) votos; João Manoel Gonçalves: 96 (noventa
seiS)_votOs; Artur do Brito: 76 (setenta o seis) votos; Braulino
Guthiå: L;1 (quarenta s um) votos; Sömente legendas: 7 (sete). /
Partido Trabalhista Brasileira: Cláudio Silveira: 200 (duzentos)
Arí
votos; Juarez Nahas: 159 (canto e citïqucrnîa s nove) votos;
da
Silveira: 157 (cento e trinta e Sete) votos; Jacob Knabbcn
e
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Silva: 95 (noventa o três) votos; Paulo Ãvíla da ØoStaŠ`50 (trin
ta) votos; FranciSco·A1berto Probst: 5 (cinco) votos; Soments la

qgandas:

5 (três).

presente ata que vai por mim, __
Iýpaaa cînstar, lavrei a

assinada, pelo Doutor Juiz —~
Presidente), pelos escrutinadores, fiscais de partidos presentes,
acompanhadas dos documentos relativos a eleição de sete de outu-

bro de mil novecentos e sessenta o dois.

Palhoça|
`Presidente

de outubro Àgs,1962.
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Membros da Junta
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Escrutinadoros
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