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FINAL DE APURAÇÃO: Aos tres ( 3) dias do mês d@ ·nezemdo ano de mil novec~ntos e sessenta e nove,(l969), ~ohlpr~
da Comunidade Eva~gelica dePalhoça, s.c., a rua Jose ar~a
Luz, 84, sob a Presidência do Dr. 1-Vilson Guarany Yieira, I
z Eleitoral desta 24a. Zona, encerrou-se a apuraçao geral I
das eleiçÕes de 30 de novembro do corrente anot realizada por I
esta Junta Eleitoral, com os seguintes resultados:
MOVTI.'lENTO GERAL
MUNICIPIO DE PALHOÇA
a)- Foram apuradas as seguintes seççÕes: la. ,,2a., 3a, 4a, 5a,
6a.,7a,8a,9a,l8a.,l9a.,20a,,38a.,39a., 4la., 5là, 58a;, 59a.60a.
e 6la., correspondentes as seguintesurnas:3392,3393,3389,3390,I
1737,3125,1324,1740,1212,2925,1211,2308,1301,1331,1325,1323, 11
2948,3391,1735 e 1294ttendo sido apurado un1 total de cinco mil e
sessenta e dois (5062)votos e deixaram de votar, quinhentos
e
vinte e sete (527) eleitores;
b)- Não houve impu~açÕes a registrar;
c)- Não houve seççoes anuladas, bem como foram apurados todo
os votos nelas contidos;
'
d)- A Junta El~itoral, cumpriu tôdas as exigências contida I
no artigo 179 do Codigo Eleitoral (Lei nº 4.737 de 15.7.65h
DISCRIMINAÇÃO DA VOTAÇÃO
a)- Para Prefeito: Aliança Renovadora Nacio~al (ARENA)- Nel
son Martins- dois mil quatrocentos e vinte e tres (2.423) votos.
O vice Prefeito da chapa da ARENA, foi g senhor Walmor Wagner •
Pa5a Prefeito: Movimento Democratico Brasileiro (MDB~)
OdÍlio Jose de Souza- dois mil trezentos e cincoenta e três (••
2.353) votos'~ O Vice Prefeito na chapa do M.D.B. foi o sr. Heitor Rogério da Rosa.
~
Outrossim, pelo resultado acima foi proclamado eleito I
os candidatos: Nelson L~rtins e Walrnor Wagner, para os cargos I
de Prefeito e Vice Prefeito, respectivamente, pela Aliança Ren.2,
vadora Nacional (ARE_NA), ~ara' O· MunicÍpio de Palhoça.·
Votos em branco centó e sessenta e dois (162); e nulos I
124 (cento e vinte e quatroY~:

PARA A CÂlvlARA DE VEREADORES
Apurou-se trezentos e cincoenta e sete (357) votos em
branco,e duzentos e três(203) votos nulos.
Alian a Renovadora Nacional ARENA : Votacão preferencial: dois
mil oitocentos e dois 2.802 votos. Somente legenda: treze (13)
Total de votos: dois mil oitocentos e dois (2.802)-votos•
Movimento Democrático Brasileiro MDB - votação preferencial: mil e se ecentos 1.700 votos. Somente legenda: dezeseis (16) votos. Total de votos: mil e setecentos (1.700) votos.
QUOCIENTE ELEITORAL 442 votos.
"
PARTIDARIO ARENA- 7 (6;-fl- sobra)
"
n
MDB - 4 ( 3+1- sobra)
VOTA ÃO PREFERENCIAL À CÂMARA MUNICIPAL
a Renovadora Nacional ARENA - Pedro Joao da Silva I
347 vo os, Orival Joao Silveira e Sousa- 293 votos; .Amilton Sil
vio Zacchi- 252 votos; José Farias Filho- 251 votos; Jacob da Si
va- 219 votos; Alfredo Gonçalves dos Santos- 218 votos; Rogério
da Silva- 214 votos; Hermundino Silveira- 212 votos; Caetano Sil
veira de Sousa- 199 votos; Edino EgÍdio Moreira, 197 votos; Joãõ
Euclides Pereira- 140 votos; Airton José dos Passos- 111 votos;
~y.Aillâncio da Silveira- 84 votos; Artur de Brito-44 votos
e
Jul~o Cesar Juttel- 08 votos. Foram eleitos os seguintes ~d~~e
continÚa ••••••
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FINAL DE APURAÇÃO: candidatos: Pedro João da Si1;va ;
João Silveira de Sousa; Amilton Silvio Zacchi; Jose,Farias
; Jacob da Silva; Alfredo Gonçalves dos Santos; e Rogerio d
• Os demais, com~ suplentes·.
Movi ento Democratico Brasileiro
Zamir Scharf-364
votos; ~ a lO au o roerlng,
vo os; alr dos Passos, 215 vo
tos; Paulo José de Sousa-192 votos; Manoel Alvaro Ferreira, 169votos; José Ilton Pereira, 132 votos; Nelson AntÔnio Flores, 131
votos; João Severiano da Si~va, 101 votos; Rogério Flávio Freitas, 72 votos; Gerôncio.Rosario de Sousa, 51 votos e Manoel Artur dosSantos, 31 votos. Foram eleitos os seguintes candidatos ;
Zamir Scharf; Evadia Paulo.Broering; Jair dos Pas~os; Paulo Jose
de Sousa e os demais como suplentes.
MUNIC IPIO DE SANTO .AMARO DA D'IPERATRIZ
a)- Foram apuradas as seguintes seççÕes: lOa., lla., 12a., I
13a., 14a., 15a., 16a., 17a., 40a.~ 46a., 49a.,50a. e 56a., correspondentes as seguintes urnas: numeras: 3.127, 3128,1175,1176,
17734,12.97,2793,13.22,13.12,13.09,2868,172 e 2778,f tendo sido I
apurado um total de tres mil, duzentos e trinta (3.230) votos e
deixaram de votar, quatrocentos e dezesseis (416) eleitores;
b)- N~o houve impugnações a registrar;
c)- Nao houve seççoes anuladas, bem como foram apurados todos os votos nela contidos.
d)- SÕmente houve eleiçÕes para à C~ara de Vereadores;
e
a Junta Eleitoral, cumpriu todas às exigencias contidas no artigo
179 do CÓdigo Eleitoral (Lei nQ 4.737 de 15.7.65)
.
DISCRMINAÇÃO DA VOTAÇÃO
Para a Câmara de Vereadores
Apurou-se quar~nta e oito (48) votos em branco ~ sessenta e
cinco (65) nulos. Somente legendas, cinco (5). Votaçao preferencial, 2.201 (dois mil duzentos e hum). Total para a Aliança Reno
vadora Nacional (AREN4) 2.201 (dois mil, duzentos e hum)votos. Movimento Democratico Brasileiro- M.D.B.: Votação preferencial: 916 (novecàntos e dezesseis) votos; Somente legenda seis (
6) votos. Total de votos: 916 (novecentos e .dezesseis) votos. I
QUOCIENTE ELEITORAL-452 votos
11
PARTIDARIO - ARENA:05 ( 4+1-sobra)
n
"
- MDB
•02
Número de cadeiras a preench~r: 07 (sete)
VOTAÇÃO PREFERENCIAL À CÂM.ARA F.WNICIPAL
Alian a Renovadora Nacional - ARENA: Artur Amaro de Abreu,
131 (quatrocentos e rin a e um vo os eleito); Dulfe Venancio
da S~lva, quatrocentos e vinte e.dois (422) votos (eleito)i· Vidal
Pr2copio Lohn, trezentos e quarenta e três (343) votos (eleito);
Joao Jacinto Machado, duzentos e o~tenta e oito (288) votos (elei
to); Adolfo Derner Jl'ilho.,, duzentos e sessenta e um (261) votos
eleito); Pedro José da ~osa, duzentos e dezenove (219) votossuplente); Izidoro Turnes- cento e oitenta e seis (186) votos (
suplente) e José Voges, quarente e seis (46) votos (suplente~
Movimento Democrático Brasileiro-rJDB: Ordival Enoch da Costa
quatrocentos e um (401) votos (eleito); Estevam Afonso Archelaus ;
Schliuwein, duzentos e sessenta e seis (266) votos (eleito); Osni Joao Fraga+ oitenta e oito (88) votos (suplente); Luiz Gonzaga;
Turnes, oitenta e tres (83) votos (su~lente); Afonso Della Rocca,;
quarenta e cinco (45) votos (suplente,; Miltro-Eloy Mattos, trin ;
ta e quatro (34) votos (suplente); Willibaldo Lenfers, 33 ~ta~~;
e três~ votos (suplente.
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FINAL DE APURAÇÃO:
~IDJNICIPIO DE GAROPABA
a)- Foram apuradas as seguintes seççÕes: 28a., 29a., 30a.,
44a., 52a., e 7la,, correspondentes as seguintes urnas n2s. //
1303, 1304,1200,3126,1140,2453, tendo sido apurado um total de
mil trezentos e sessenta e seis (1.366) votos e deixaram de vo
tar, duze~tos e quatorae (gl4) eleitores;
b)- N~o houve impugnaçoes a registrar;
c)- Nao houve seççoes anuladas, bem como foram apurados todos os vo~os nelas contidosl
d)- somente houve elei~oes para a Câmara de Vereadores; e a
Junta El~itoral, cumpriu.todas as·exigências contidas no artigo
179 do Codigo Eleitoral (Lei nº 4.737 de 15.7.65)•
DISCRIMINAÇÃO DA VOTAÇÃO
Para a Gamara de Vereadores. Apurou-se vinte e cinco (25)
votos em branco e 17 (dezessete) nulos.
Alian a Renovadora Nacional: Votação preferencial: 1.324 (
mil trezentos e vinte e quatro votos; SÓmente legenda 03 \tres)
votos. Total de votos: 1.324 (mil trezentos e vinte e quatro ).
QUOCIENTE ELEITORAL
: 193 votos
tt
. PARTIDÁRIO: ARENA:
07 ( 06+01- sobras)
NÚmero de cadeiras 07 (sete).
VOTAÇÃO PREFENC IAL À CÂMARA IVIUNIC IPAL
ALIAlfÇA RENOVADORA NACIONAL ~ ARENA: Teodoro Olavo Pacheco,
242 votos (eleito); Iris Baldança Lobo, 163 votos (eleito); Jovi
no Piucco, 153 votos (eleito); Adilio Inacio de Abreu, 141 votos
(eleito); Irani Falic~ano, 138 votos (eleito); Teodoro Souza,~126 votos (eleito); Izaldo Silva, 125 votos (eleito); Sebastiao
Messias de Souza, 114 votos (suplente); Luiz Carlos da Silva, 91
votos (suplente); Inacio Genuíno de Abreu~·27 votos (suplente) I
Ary ~illnoel dos Santos, 01 votos (suplente).
1IDNICIPIO DE PAULO LOPES
a)- Foram apuradas as seguintes secções: 25a~·, 26a., 27a., 46a., 62a.', 63a., e 64a., correspondente as seguintes urnas: n2s
3394, 527, 2780, 1298, 1319, 1320, e 1321, tendo sido~ apurado
mil quinhentos e quarenta e um (1 .541) votos e deixaram de votar
duzentos e setenta e seis !276) eleitores.
b)- Não houve impu~açoes a registrar;
c)- Não houve secçoes anuladas, bem como foram apurados todo
os votos nelas contidos;
d)- Somente houve eleiçÕes para a Çâmara de Vereadores; ·a Junt~ Eleitoral, cumpriu todas·as exigencia contidas no art. 179
do Codigo Eleitoral ( Lei nQ 4~737 de l!j-7-1965 h
DISCRMINAÇÃO DA VOTAÇÃO
PARA A CÂMARA DE VEREADORES
Apurou-se quarenta e um (41) votos em branco e quarenta e um
votos nulos.
ALIAN A RENOVADORA NACION :{ARENA): votação preferencialmil qua rocentos e dois
.4 2 votos, somente legenda:nao ho~e
total de votos 1,402.
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB: votação preferencial
57 votos, somente leganda 01 voto, total de votos 57.
Quociente eleitoral: 214 votos
MOD. N•. 8
QUOCIENTE
parti dar
A
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INAL DE APURAÇÃO:

QUOCIENTE PA.'\TIDÁRIO: ARENA: 07 ( 06+01- sobra) •
QUOCIENTE PARTIDL~IO: MDB - Não obteve auociente eleitoral
Numeros de cadeiras a preencher: 07
•
VOTAÇÃO PREFERENCIAL À CPJVlARA MUNICIPAL
ALI-~ÇA RENOVADORA NACIONAL - ARENA: Gasparino Liberato, 241 votos, (eleito); Bernardo Elizandro daSilva, 217 votos, (elei
to); Lauro da Costa Pereira, 179 votos (eleito); Alcides Antonio
Geremias, 172 votos ( eleito); Leonel de Oliveira, 171 votos, (el
to); Candido Bandeira, 158 votos (eleito); Nelson Pereira Alexandre, 143 vótos (eleito), e Abelardo Juvencio Rodrigues, 121 votos
(suplente).
MITNICIPIO DE AGUAS MORNAS
a)- Foram. apuradas as segu,intes secções, 2la.·, 22a.·, 23a•'l:
24a.i, 42a',, 47a~ e 65a., correspondentes as ,seguintes urnas: n2s
3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3l23 e 3387, tendo sido apurado um
total de 1.646 votos e deixaram de votar, 166 eleitores;
b)- Não houve impu~ançÕes a registrar;
c)- Não houve secçoes anuladas, bem como foram apurados todos os votes nelas contidas.
d)- Somente houve eleiçÕes para a câmara de Vereadores; a
unta Eleitoral, cumpriu todas as exigencia contidas no art. 179
o CÓdigo Eleitoral (Lei nº 4. 737 de 15-7-1.965 )~·.
DISCRIMINAÇÃO DA VOTAÇÃO
P.APu.\. A CÂMARA DE VEREADORES
Apurou-se 53 votos em brancos e 47 votos nulos.
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL (ARENA) - votação preferencial
.546 votos; somente legenda, 02 votos; total cm votos 1'.546.,
QUOCIENTE ELEITORAL 228 votos
QUOCIENTE PARTIDÁRIO: 07
Numero de cadeiras a preencher - 07
VOTAÇÃO PREFERENCIAL À CAMARA MUNICIPAL
,
ALIANÇA RANOVADORA NACIONAL - ARENA: Odir Pedro Lehmkuhl,
92 votos (eleito); Ivo Leopoldo Lehmkuhl 1" 283 votos (eleito); /irto Rasweiller, 229 votos (eleito); João José Steinvach, 149 voos (eleito); Nicolau Vieira, 142 votos (eleito); Wendolino Weber,
19 votos, (eleito); Alberto Maúerwerk, 128 votos (eleito); Pedro
o Loch, 102 votos (suplente).
MUNICIPIO DE M~ITÁPOLIS
a) Foram apuradas as seguintes secções: 34a•, 35a-., 36a.,
45a., 53a., e 55a~·, correspondentes as seguintes urnas: nºs
1174, 1981, 1290, 1291, 1292 e 1293, tendo sido apurado um
de 1>,060 votos, de.txaram de votar trezentos e vinte e cinco
eleitores.:
b) n~o houve impuznações a registrar;
e) nao houve secçoes anuladas, ~em como foram apurados toos os votos nelas contidas;
d) Somente houve eleiçÕes para a Camara de Vereadores, a unta Eleitoral cumpri todas ás exigências contidas no art• 179 o CÓdigo Eleitoral (Lei n2 4;737 de.l5-7-1.965).
DISCR1ITNAQÃO DA VOTAÇÃO
. PARA A CAMARA DE VOTAÇÃO
Apurou-se 98 votos em branco e 61 votos nulos.
MOD. N•. 8
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ATA FINAL DE APURAÇÃO: OContinuação:ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL - ARENA: votação preferencial:
899 votos; sômente legenda: 02; total de votos: 901 votos.
Quociente Eleitoral: 143 votos·. .
,
~ociente Partidario:: ARENA: 07 (6+1-âobra).
-tuneros de cadeiras a preencher: 07.
VOTAÇÃO PREFERENCIAL À CÂtTARA 11IDNICIPAL
ALIAN A RENOV.A:DORA NACIONAL - ARENA: Neri Ferreira de Souza
285 votos eleito ; Nelson Ferreira de Macedo, 134 votos (eleito)
Gercino Antonio Ferreira, 127 votos (eleito); Sergio José Albino,
121 votos (eleito; Ermute da Rosa, 109 votos (eleito); Francisco
Bach, 85 votos (eleito); Waldir StupE, 38 votos (eleito).
+ EM TEiv'IPO:- Retificamos as votaçoes preferenciais dos munici
pios abaixo relacionados, que passam a ser o certo e que são as
seguintes:PALHOÇA- ARENA: Votação Preferencial: 2.789 ( dois setecen
tos e oitenta e nove) votos; somente legenda: treze (13); totalde votos:· dois7fmil oitocentos e dois (2802) votos.
·
MDB: Votação preferencial: mil seiscentos e oiten
ta e quatro (1·.684); somente legenda: dezesseis (16): total de
votos, mil e setecentos (1·.700)'~1
·
SANTO AM.ARO DA IMPERAT-RIZ: - ARENA: Votação preferencial: dois mil cento e noventa e seis (2.196); somente legenda, cinco
(5); total de votos, dois mil duzentos e um (2.201)•1
MDB: Votação preferencial: novecentos e dez (910); somenté legenda, seis (6); total de votos,
novecentos e dezesseis (916)~
GAROPABA: - Arena: - Votação ~referencialJ mil trezentos e
vinte e um, domente legenda, três Q3); total de votos, mil trezentos e vinte e quattro (1. 324 ).'
ElULO LOPES- ARENA: Votação preferencial: mil quatrocentos
e dois (1'~'402) ; somente legenda,· zero (O); total de -to tos, mil quatrocentos e dois (1·.402Jr•·
MDB: Votação preferencial, cincoenta e séte
(57); somente legenda, digo, votação preferencial, c"'incoenta e
seis (56); somente legenda, hum (1); total de votos, cincoenta e
sete (57).
·
AGUAS MORNAS: ARENA: Votação preferencial, mil ~uinhentos
e quarenta e quatro (1.544); somente legenda, ~bis.2), total de
votos, mil quinhentos e quarenta e se is (1. 546 )~~·
Nada mais havendo a descrever, en e
·
nte
a, que
vai ~vidamente assinada por mim
, 1º secretário, pelo Presidente da. J . a, p Ios membro ~a J~ta.;~leitoral da 24a. Zona e pel s F ca1s
e gados de art1dos•·
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