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11
d ezesse
. t e (17) di as d o Mes
- de novem
.aos
bro do ano de mil novecentos e· setenta e dois(l972) no salão do
Clube Recreativo 7 de Setembro~ situado à Praça 7 de Setembro,des
ta cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, sob a presidênci
do Dr. Aul.o Sanford Vasconcelos, M.M.Juiz Eleitoral desta 24a.Z
na, encerrou-se a apuraçao geral das eleiçoes de 15 de novembrodo corrente ano, realizada por esta Junta Eleitoral, com os se
tes resultados:

ATA FINAL DE APURAÇÃO:

-

-

MOVIMENTO GERAL

MUNICIPIO DE PliLHOCA
a)~Foram

apuradas as seguintes secçÕes:la.,2a. 9 3a.,4a.,5a.,

6a.', 7a. ,Ba. ,9a. ,18ao ,19ao ,20a. ,38a. ,39ao 11 4l.a •. 1 51a. ,58a., 59, 60a.
6la, 76a.,77a. 9 78a.,79a.,8oa.,8l.a.,82a.,83a.,e 84a.,corresponden

-·

tes às seguintes ur.nas:3386,5571,5569,556 ,4678,4659,4670,5568,
466a,3388,1741,4664,4671,4658p4677,4679,4662,4653,4667,4675,4669,
4656,4666,4684,4683,5566 9 3394,46554.,e 1734 11 tendo sido apurado um
total de sete mil duzentos e vinte e quatro (7.224) votos e deixaram de votar setecentos e vinte e seis (726) eleitores;
b)Não houve impugnações a registrar;
c)Não houve secçÕes anuladas, bem como foram apurados todos
os votos nelas contidost
d) A Junta Eleitoral,cumpriu todas as ezigências contidas no
artigo 1.79 do Codigo Eleitoral (Lei Ng 4.737 de 15.7.965).
DISCRIMINAÇÃO DA VOT.ACÃO
a)-Para Prefeito: Aliança Renovadora Nacional (Arena)- a
qual institui 3 sublegendas, cujos candidatos e respectivas vota-

-

•

1

./

i

/

çoes segu.em&
Arena 1- Moacir Crisostomo da Silva-seiscentos e noventa e
nove (699) votosa O candidato a Vice-Prefeito na subl.egenda Arena
1- foi o senhor Jacob Knaben da Silva.
Arena 2- Amil ton Silvio Zacchi - Mil cento e noventa ·e um
(1.191) votos. o Candidato a Vicie-Prefeito nesta sublegenda foi o
sroOrival João Silveira de Sousa.
~.Arena 3- Pedro João da Silva - Mil e trinta (1030) votos.
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O.' candidato a Vice-Prefei to nesta sublagenda .Arena-3 foi o serihor
J.\rcendino Bernardino . Coelho.
Para. ·Prefeito: Movimento Democrático Brasileiro {MDB)-,o qu
duas sublegendas, cujos candidatos e respectivas ·votaeegu.ema

in~tituiu

...
çoes,

'

· M.D.B."!'"l-Odilio José de Sousa- Tres mil quatrocentos e onze
(3.411) votosoO candidato .a vice-:prefeito nesta sublegenda foi

-

o

sr. Evadio Paulo Broering.
M.D.B.-2-Zamir. Scharf- Qlidnhentos ·e vinte· (520) vO'tos·.
can9-~dato a. Vic~-Prefeito nesta· sublegenda, foi o

J\fnior&

o 'sr.Ivo· Zacch.i

,.

~lÕa houve im.PtJ.B7lações a.· registrar, nem secções aiJ.uladas, bem

como foram apurados todos os votos nefas contidos-.·
, . PJlR,.I\ CAM.f~.A DE VERE~1DORES

.Apurou~ae,digo 9 apuraram-se

seiscentos e seteilta·e ollto(678)

em branco, e cento e sessenta e três(163) votos anuiodoa •
.Alian a Renovadora ·Nacional. Arena :votação recabidat dois mil noen~ntos e cinquenta e sete (2957) 'votos. Sõmente Legenda: vinte e
.
oito (28) votoaoTotal de votos1dois mil novenentos e oitenta e

-

'

'

'

'

I

...,

•.

.

ovimento Demoorativo Braailviro M.D.B.-votaçao recebída :preferen;

.

.

.

ial,tres mil quatrocentos e vinte e seia.votoa (3426), sàmentegenda : cinquenta e quatro· (54)votos. Total de votos: tres mil..
uatrocentos e oitenta (3480)..votos.
QUOCIENTE ELEITORAL- 784
@uociente Partidario-~~NA• 3+1=4(quatro)
Quociente Partidario-~.D.B.·4+1=5(cinco)
VOTAÇÃO' PREFERENCIAL ~ CÃMARk_MUNICIPAL
Aliança Renovadora Nacion~-ARENA-João Euclides Pereil~ay296;

.

aldir Manoel Garcia-284;~r1 B Wagn~r Filho-239;Hermundino Silvei.
a-238;Pedro Nelson Pierri-230; Jose Joao da Rosa-229;Nazerildo .ancredo Knaben-226;:Antônio Leovegildo de 3ouaa-22l;llloncio Aurino
agner-194;José Leonidio Santos-186;Cosme Pamplona-160;Aldo Sil~i
'

.

-

.

a de Sousa Filho-159; •••••••••••••••••oontinua ••••••••• ~~.ao
I

I'
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~son

llvim de. Sllva-120; Geda1vo José dos Passos-118; Fidêncio
.,
Inacio .Da;tri-39f Foram eleitos os se~'lntea candi4atoe: Jono Eucli
des P~reira, Vald~
Manoel .Garcia, .Ar.i Baldemiro Wagner
Filhope
-.
. .
.
. . .
.
Hermund,ino SUveirao. 013 demais. como sutlentas, na. ordem décrescen~
'

~

.

,.

'

'

'!

'''

'

•

.

\

I

'

•

•

'

'

•

'.

,,,

-

•

'

-~

'

'

'

.;:

te.. de votação.
'

:·

.

Freitas·· JUnior-448;P.ntÔnio Nazareno Zacchi-340;Reinaldo Weingartner 242; Vergil.ino Candido da,_.Sil.veira-24l;Nivaldo Garcia-233;Hum.berto
Silveira-231;1\.cacio Raul l!artiris-222;0smar Euclides- Pereira2lo;. .
.
João ·Jos6 da. Silva-206;l1~anoel Alvaro. Ferre1ra-19l;Paulo
José de
.
SÓusa.-182 ;.Pedro Medeiros-171; Osni Kulmen-158 ;Darei Ernesto J\1ves133; Josu~ .a.a. Silva Matos-58J ·Valdir S_cheidt-57;: Nlldon ·nomingos
:

-

·MOVIMENTO. DEr-.IOCRATICO :BRASILEIRO..M:oDo:B.-João Rosa de

~

.

~

•

I

João

de Sousa• 49 •. Forem e1eitos os seguintes cadidato~:

Rosa

de

Frei·t.aa Junior, J..ntonio Hezareno Zaochi, Reinaldo Weingartner, Vel\-

gilino Candido da Silveira e Nivaldo Garcia. Os demiaa como suplen
T

ta. na ordem decrescente de votação.
t'IUNICIPIO DE S:llNTO ADiftRO .D.A IMPERATRIZ

a)..,.Foram. apuradas as seguintes secções:l0ac.,lla~,l2a.,13a.,

•

14a.,15ao 9 16a. 0 17ao,40a.,48aa 9 49a.,50ac. 9 56a.~88a.,89a.,90ao

. cor.responden~o respectivamente

às.ae~~t9s

urnas assim

e 9lao

numerada~:

1289e2778 9 2948,2779 9 2398,1324;3390 9 1327,2185pl325,212Ç!14665,1297,
1316 9 1298 11 2793,4655 51 .tendo sido apu.ra4os um totBl de ~res mil atecentos e quarenta e oito ( 3748) votos e deixaram de votar quinhentos e trinta e um (531) eleitores.

b )-Não houve impugnações a registar;
o)-Não houve secções anuladas, bem como
os votos nelas contidos.
. d )-Somente houve eleiçÕes para

a Câmara

. .
~oram

apurados· todos

de Vereadores; ·e a·

Junta Eleitoral cumpriu tÔdas as exigências.co~tidas

no artgio 179

do õodigo Ele i toral.e

VOT../\ClO

PREFERENCIAL

11

O~ARA TIDNICIPAL

Aliança Renovadora Nacional.-.Arena-Oscar Frederico,digo,Nllton

João Machado-6àb;vânio Casar Bos-sle-4l:9;Elmo R6geri·o :Beiaml0 •4o8
•••• continua ••••
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ATA FINAL DE APURAÇÃO:

r6Petirido Elmo Rogério
Besen-408;- João Firmino Alves-407;Isidoro
.
~e&-373; Pedro Joa~f da Rosa-350; Oscar Fred~rico Seernann-278;
Teofllo ·dos. Santos-264;Getcy Quirino Porto-222~ Os sete primeiros
candidatos de acÔrdo .com a votação a ·eles c·onsignados, foram os
candidatos ·eleitos. Os demais são os suplentes- ne: ordem decresce!!
te o
Apuraram-se nessas eleiçõés para ~to.llm.aro da Imperatriz (
.
; .
.
.
.
.
Camara :Municipal}, cento e quarénta e seis ( 146l votos em branco
. cento e noventa e nove (199) votos a.milados •. S~mente a P~aiança
enovadora Nacionai. (Arena} ·participou do pleit~~ Comparecer~ ~e
as· tres mil setecentos e· quarenta e oito (3748) eleitores,
MONICIPIO DE AGU.AS MORN.AS
n)-Foram apuradas as seguintes secçoes:2lao,22a.,23ao 9 24a.~
47a, 65a., ·85ào~86ao
87as,correspondentore~pctivamen~e as
'c as numeros,3l20,1306,1294~4682,4676,2453ol740,12ilol738 e466~,
àndo sido àpurado um total de dois mil e virite'~ um (202l)votos
deixarem de votar duzentos e dezesaeià(216) eleitores.
b)- Não houve impugnações a registrar;
c)- Não-houve secções anuladas,bem como foram SP,Jrado!i todps
otos nelas'contidos;
d)- Somente houve ele,digo, IIouve eleiçÕes para a Prefei~ara
.
.
Municipal e para a·Cama.ra de Vereadores.
~)-·A.Junta Eleitoral ·cumpriu todas as eT~gencias do artol79
do CÕdigo ·meitoral.
Da votação
A

-

.,

~

'

.

t

:

li

•

2a.,

'

o

•

~;

.

•

,.;

•

•

'

.'

e

.

.

Para a Prefeitura

!~icipal

Na eleição pnra a Prefeitura Municipal do
Município
de Aguaa
.
.
''

.

Mornas _sàm~nte a .A11ança Renovadora Nacional. C,llrena) participou

do.pleito, tendo sido instituidas duas sublegendas, e respectivos
candidatos, conforme seguef:
ARENA 1- Ivo Leopol.do Leh!Dlruhl- obteve oitocentos e oitenta e
uatro (884) votos. Vice prefeito na mesma aublegenda, o sr.Odir
Pedro Lebmkhul.o
ARENJl, 2-Gemano José Steinback- obteve mil e ses-

l •• ocont..inoua •••••••
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ATA FINAL
DE APURAÇÃO:
..
.

.repetindo
,JAREN.,~. 2- Germano Jose steinback- · obeteve mil e

.

.

sessenta e dois

·(1062) votos.~ Candidato a vico prefeito na mesma legenda, ·o sr o
f:

.

, . Nelson Muller •
.:

'

:;

Tratando-se de eleição majoritária,· foi . eleito o sen.'l1.or ,,
. GerLnml:o José. ~teinback , da sublegende Arena -2.
A..

.

Para a ·C amara MunicipaL-

...

Para êsse pléito concorreu somente a·Aliaçe.Renov~dora Nacion

-

CArena}. com os. aegu.i.rites. candidatos e·. respectivas. votações:
Pedro .Harold.o Lock"!"432 (eleito) ;Pedro Scmdt-JJJ( el~ito) WrlltUolÓ

.J~sé .. Kom-ich-228 (eleito); Rogério··Pedro Meurel'o222(eleito);Nalson RaischweU1.~;.._185' (eleito);.Hipolito Fritz~n-160 (eleito);~ e
Reinard.o Haus.mann-144 (suplente)pVlilibál.do Francisco Kuhnen-136
( suplen·te) •

:..

i

·:r-IDNICIPIO DE .ANITlPOLIS

a)-Foramapurádas os seguintes seàçÕes:34a+ 35a.,36ao 9 37ao,·
45e.• 9 53a.,e 55ao correspondento respectivamente às urnas números
1212t 1287, 527, 2949, 1293, 4681 e 1737, tendo sido apurado

total de mil trezentos e trinta e quatro (1334) votos 11

~

um
deixaram

de votar, trezentos e doze (312) eleitores-.

•

b)-Não hoUYe impugnações a registrar;
o)-Não houve secções anuladas, bem como foram apurados todos

os votos nelas contidos;
d )-Houve eleiçÕes para ·a Prefeitura 1Yfunicipa1 e.· para a Câmara
de Vereadores.
e)~A Junta Eleitoral cumpriu tôdas a exigências do art.l79 do
CÓdigo Eleitoral.

Da votação.
Prefeitura Municipal
Na eleição :para a Prefeitura Municipal. do Munic.ipio de .Anitápolis somente a Aliança.Renovadora Nacional (Arena) pal~icupou do
pleito, tendo sido instituida uma só. legenda e respectivo candida
Para a

to, conforme seg11e.:
AR:ENA- Lindolfo :Beppler-. oteve novecentos e trinta e dois( 932)
MQD. No. 8

votos. Vice Prefeito na mesma legenda.,oo sr. J orge Pau.l o •••
•.• • • • cont~ua •••••.••
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Jorge Paulo Guimarães• ·
Foi eleito o senhor Lindolfo Beppler para Prefeito Municipal
1

de Ani t~p~lis,, candidato único da .Aliança Renovadi>ra Naci.onal •
Para e Câmara Municipal

-

Para êsse pleito concorreu somente a Aliança Renovadora NaciO

nal (Arena), com os seguintes candidatos e respectivas votações:

Marcolino Rieg-225(eleito)aGeroino Antonio Ferreira-120 (eleito);
José Sohreibe~ll8 (eleito);Nelson Ferreira de Macedo-107 (elei-

-

to);Neri Ferreira de ;;)ouaa-99 (eleito).Francisco Kirchnez-71 ( ••
eleito) e Norberto Kraus-61 (eleito). Por haver ~ número de cadeiras igualado ao de candidatos, não há suplente.
MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
a)-Foram. apuradas as seguintes secções: 66a.,67a.,68a.,69a. e
70a& corre~pondento respectivamente às urnas numeros 4661, 5572 9
4672, 1981 e 3123, tendo ·sido apurados um total de novecentos e
sessenta e um (961) votos, e deixaram de votar 9 cento e q~arenta
.
.
e seis(l46) eleitores.
b)-Não houve impugnações a registrar;
o)-Não houve secções anuladas, bem como froam apurados todos

•

os votos nelas contidos;
d)-HouveeleiçÕes para a Prefeitura Municipal e para a Cãmara
de Vereadores.
e)- A Junta Eleitoral cumpriu tôdae as exigências do ar.l79 do
CÓdigo Eleitoral•
Da

votação.

Para a Prefeitura Municipal

a)-Para Prefeito-A Aliança Renovadora Nacional(Arena) apresentou somente um candidato. O Movimento Democrátivo Brasileito(MDB)
instituiu 2 sublegendas 9 cujos candidatos com as respectivas vota

...

çoea, seguem:
ARENA- José Dimaa de Medeiros - Seiscentos votos (600). O
candidato a Vice Prefeito foi o sr.Daulo Schutz.
MDB.l- Waldemiro José de Sousa - cento e oitenta (180) votos
MOD· No. 8
••• contiuna ......
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O candidato a Vice Prefeito na sublegenda foi o sr e llbertino Manoal Candido de J:.Lelo.
MDB-2.Paulo Fernandes de Sousa- cento e vinte e sete(l27)votos. O candidato a Vice Pr§foito nesta aublegenda, ~oi o sr.Orlando Heinz.

•

'~
J.

Foi eleito à Prefeitura Municipal de Rancho Queimado Q senhor
José.Dimas de Medeiros, candidato da Aliança Renovadora Nacional(~rena); tendo como vice Prefeito o sr. Saulo Schutz.
Para a 0Ât1ARA DE VERE1\DORES
.Apuraram-se novecentos e sesenta·e um (96~)votos , vinte e no
e(29) em brancos e onze (11) anulados.
.
: ~LIANÇA RENOVADORA NACIOANL-ARENA-votaçao recebida-Seiscentos
cinquenta .e dois(652)vtos.
Movimento DEillOCRATIVO BRASILEIRQ-mDE- Duzentos e sessenta e
ove (269) votos.
QUOCIENTE ELEITORAL - 136
Quociente Partidário- ARENA- 4+1= 5(cinco)
Quociente Partidário- M.D.::a- 1+1= 2(dois)Votacão Preferencial à Câmara r.!Wlicipal
Aliança Renovadora Nacional-ARENA- Pedro Manoel da Silva-125 (ele
.o;Silvio Goedert-107(eleito);Osli Bunn-103(eleito);Elidio Schafer
7 (eleito);Jos~ Nicolau Schmidt-8l(eleito). SUplentesaRaimar Sch
ach (75);Engelberto Koester-71).
Movimento Democrático Brasileiro-MDB- AntÔnio Pi tz-65 (eleito);
Audino Scheeffer-45 (eleito). SUplentea:Celao Schafer (37);José M
eradt- 35);Wa1demar steffens-(35); Theobald.o A. Schlichting-(22)3
Nelsito Ferreira-(14);Laudelino C.Filisbino-(13).
' lnJNICIPIO DE SÃO BONIFACIO
Foram apuradas as seguintes secções:3lla. 1 32a, 33a 9 43a. 11 54a. e
7a. correspo~dendo respectivamente as urnas n~eros 3393 11 3389 11 •
4660, 3392·, 4680 e 1331, tendo sido apurados um total de mil qua»Ocentos e sessenta e seis (1466) votos e deixaram de votar cento
cinquenta e seis (156_) eleitores.
b)--Não houve impugnações a registrar;
.,•

··~·

..

MQD. No. 8

c)- Não houve secções anuladasD bem como foram apurados todos_
••• continua •••••• P 2 ~a
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ATA FINAL DE APURAÇÃO:

os votos ·nelas contidos;
d)Houve eleiçÕes para e Prefeitura MUnicipal e para
Vereadores.
e )-A Junta Eleitoral cumpriu todas as exigências contidas no
179· "do CÓdigo Eleitoral.

e

Da votação
Para a Prefeitura Municipal

Na eleição para a Prefeitura MUnicipal do Municipio de s.Bo-

-

nifácio sàmente a Aliança Renovadora Nacional. {Are~a) partict.pou
do pleito, tendo sido instituidas duas sublegendas e respectivos
candidatos 9 conforme segue:

ARENA -1- Ewaldo Gustavo muhl- obteve oitocentos

e vinte e d

is (822) votos. Vice Prefeito na mesma sublegenda, o sreEvaldo EU

ner.

•

-~-

ARENA-2'-Haroldo Kock- obteve seiscentos e oito (608) votos.V!
ce Prefeito na mesma sublegenda, o sr. Leopoldo C~rvine Tratandose de eleição majoritária, foi eleito o sro Ewaldo Gustavô Kuhl,da
sublegenda .ARENA lPara a Câmara MunicipalPara êsse pleito concorreu somente a Aliança Renovadora Nacioal (Arena), com ·os seguintes candidatos e respectivas votações:
Ru.y l!1valdo Shau.fleZ'-241 (eleito) ;Elias Dircka'en-211( eleito); Artur
Stock~l8l(eleito);EPVino Gustavo Kuhl-177(~leito);Ivo Kuhnen-174(eleito); Abilio Roesner-133(eleito);Alibino Steffens-117(eleito)Suplentes:l9 José Degering 86; 2º-0svaldo Kuhl.-~ ~
MUNICIPIO DE PAULO LOPES
a)-Foram apuradas ~e seguintes secções I :25a. 9 26a'o 0 27ao,46a . . ,62a
63a, e 64a.correspondendo respectivamente às urnas números 3118,
2925, 4674 9 1323 11 2868 11 1319 e 3122 9 tendo sido apurados um total
e mil. novecentos e um (1901) votos, e deixaram de votar,duzentos
a cinquenta e nove(259) eleitores.
b)-Não houve impugnações a registrar;
c)-Não houve secções anuladas,- bem como froam apurados todos
s votos nelas contidos;
MOD- No. 8
d)-Houve eleições para a Prefeitura Municipal e para a cãmra• _
•••• continuaoo••• p_
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ATA FINAL DE APURAÇÃO:
A

,

,

Camara de Vereadores.
e)-A Junta Eleitoral cumpriu tÔdas as exigências do art.l79 do
CÓdigo Eleitoral •. Da votação
Para a Prefeitura Municipal
.
Na eleição para a Prefeitura Municipal do Municipio de Paulo
Lopes, sàmente a Aliança ·Renovadora Nacional (Arena) particrhpuu d
pleito, tendo sido instituidae duas 'aubiegendas e respectivos can
didatos, conforme segu.e:
ARID~A

-1-João Medeiros- obteve mil e dois (1002)votos. Vice
Prefeito na mesma sublegen~a, o ar.João Paulo Pereira.
ARENA .-2-Bern.ardo Ellzendro c1a suva-obteve o!totrentos e onze

votos. Vice Prefeito na mesma sublegenda, o sr. Cândid_o Bandeira.
"·
Tratando-se de eleição majoritária, foi eleito o sr. João Medeiros
'•

da

sub1egen~a

ARENA -1.

câmara Municipal
Para esse pleito concorreu somente a Aliança Renovadora Nacioa1 (Aren~), com os se~tes candidatos e. respectivas votaçÕes·:
Guilherme Benevenuto Januário-304(e1eito);Adolfo ~enen RodriguesPara a

A

A

,.,.

c

240(eleito);Alcides Antônio Geremias-232(eleito);Sargi Valé~io dos
santos-230(eleito);Abelardo Juvêncio Rodrigues-17l(eleito);AntÔnio
. -·.)._
•
#
Amadeu Moises-l68(e1eito);Jose Joaquim da Silveira-165 (por ser o
is idoso)-Lº suplente-Nélson Pereira Alexandre-165.
MUNICIPIO DE GAROPABA
a)-Fo.ram apuradas as seguintes secções:28a.,29a.,30aa,44a. 11 52a
·,·
"'
a.,72a.,73a.,74a. e 75a.,oorrespondento respectivamente as urnas
'

wneros 1309,1176,3119,3124,1290,4673,557~"3127,4657, e 1304.tendo
ido apurados um total de mil novecentos e.quarenta e seis(l946)v~
deixaram de votar cento ãigo, duzentos e quatro (204)eleito''

'

b)-Não houve impugnaçães a registrar;
c)-Não houve secções anuldasg bem como foram apurados todos os
otos nelas contidos;
d)~ ~o~ eleiçÕes para a Prefeitura ·Municipal e para a câmara
MOO- No. 8
•••• continua •••••

.

\
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(Circ. ou Estado)

JUSTIÇA ELEITORAL

.
.
.
................................................-.' .......................................... .
(Zona ou Comarca)'

continuação
ATA FINAL DE APURAÇÃO:
.

A

Camara de Verendoresó

e)-AJunta Eleitoral cumpriu tÔdas as exigências contid,E!s no
179, do CÓdigo ~leitora1.
Da votação

Para a Prefeitura Municipal
Na eleição para a Prefeitura Municipal do t~icipio de. Garopa
ba, somente a ~Aliança Renovadora Nacional (.Arena) participou do pleito, tendo sido instituidas duas sublegendas e respectivos
didatos, conforme segue:
!RENA-l.Olmiro Manoel de Araujo- obteve oitocentos e oitenta
"

cinco (885) votoso Vice Prefeito na mesma sublegenda, o.sr.Benja
· mim Lino da Silva.
'

"

ARENA 2-Joaquim Roque Pacheco- obteve novecentos e noventa e

sete (997) votos. Vice Prefeito na mesma sublegenda, o sr. João Batista
o sro

~1imarães.

Joa~

Tratando-se de eleição majoritária, foi eleito

Rogue Pacheco da sublegenda Arena 2.

Para a Cãmara t'Iunicipal

•

Para êsse pleito concorreu sômente a Aliança Renovadora Naci
.nal (Arena), com os seguintes candidãtoa e respectivas votações:
· • Abilio illanoel de Lima-285(eleito);Nivaldo de Abreu-217(eleito);La
ertes l.Iartins-216(eleito);Andrá Honório Liartins-2l.3(eleito);Sebas
tiaÕ Messias de Sousa-184(eleito);José AdÍlio de Arauj0-180(eleito)
Sll.qJ e Djalme Inácio da SU~169(eleito). SUplentes 'pela ordem de
votação:Joaquim Francisco de Alexandrina-166;Teodoro Olavo Pacheco
Si3; Irani Felioiano-8; Izaldo Silva-5;Jovino Piuco '(mais velho)e
Nivaldo Nascimento Melo.
Nada mais havendo
rio,pelo Presidente da

\

MOD- No. 8

I
I

!>
I

.....d,tN.TJ1····0AT:J~I-NA···········
(Circunscrição) .

Ata _da apuração real_izada no
SERVIÇO

dia].6 .... de ....n.ov.em.br.o.......... .
I .

19.72... .

········:·································de

Zona 2.4a•.... -: .. ?AW...OÇA· (SEDE)

ELEITORAL

......tf.ra.oa. ................. JUNTA

Departamento de Imprensa Nacional- 18.105

Munidpio .

MOOtoLO N.o 7

l
j,

t

ATA DE APURAÇÃO DIÁRIA

-

.AOS;_ dezeas.eie dias .do .mêa. éle nc;vem.bro do ano da mU nc>vacentoa e aeten
·.

i .

___ tt:l
__o _dQ1s,_no_
.
.
~·

~

.

salão_ .lio Clube-Recreativo 7 de Setembro•.situado na

.

L·''_'_-- __ "':'__ @'l>_a.. P~ª-~l(J~_[').g~ do 14'·. Aulo santora Vaeoonoel.loo,

!.

-L<

~~-,c _ .

________ ral__ d~~rta

•

•

n.Q_fª_ ~_;1113. ()~'tQ lB.) mt\!lic:!pios, ~QID
.

_______ç~_~_p,_

t.,lt\. .

~;r.t~o~t_es

1912, realizadas ~
t_otal ae _noventa ~ ·uma Ç91) aec- ·

U@.

ao

e~ta ~-·- encerranao-aQ os trabalhos do dia

a,.

1

.foram inioiaàos ós tra.ba-

.

__ ;_.. lho.s de ~ção- das eleiçÕes ,ôe .15 ..de 11ovembro
~~

JUiz lUe1to-

'.

.(a,oo)_ ho:ras,

24a. Jwna, às oito
.

~· · · ___ ~-·_

ra._.ti.

•

.

•

c.

.
'

- _____ ..: .. .Ça -7-.da _Setembro., daata_ ci.ãade de ..Palhoça, Estado ,(le Sa$ta Catari.Da

~-

i.

Pra-

às

. ___._·-.-. V~Pt~--~---~~'~ª-b.o~at?. e t:ri.!lta minutos (~J,.Jo)_,_ com apuração de sete 119

:~-~- ·:-"--~---~_!li~!~º-~'-·_9om ~um ~Otfll ãe saas~nta e aua~ (62) aecçõem; e devido

ao

._

l.,~~,.,.: __·_··

·ª'jlian~ªdo ~-~O!'f!t. __ f~~_oa. trabalhos·· encerrados, se!ldo que oe seta /

·_ ·. -~-.__l7), ~:i.eip~91)· ~efo~idoe_ t1ve~ a. sua_ aiJUração in~eiramente concl\Ú~
t·.

·~· ._______aas_ 11..:_~e~t~~~· aP.énas 4!1!U~ _os _votos
élo munio{rJio
de .Palhoça., o que I
.
.
sará feito no dia de
amanhã- (17.11.1972),
------~-~-~---- ....----..------.
-. a partir cias oito (8,00) ho
.

•o!. ...t

.

-.--

...

·-

raso.

:;-----

~·

.

~

7>

Os aeta -------(
municÍpios
-----·

3a -a.purQdors,
e acima referidos,
.. -- são os se
....

.

~-

.

-

....

·8',11ntes:
l1tnUOIPI9. -_,..DE SÃO BüillFÁOIO
- com- seis (6) aeoç~as,. foram
dia
--------.--~-

--·_··--:_:.-

'

triblÚãoe
mil
seisoentoa- e .. vinte a dois
( 1622)
olei tores,
vo.taram
·m11
- -- - . -- -,-:-• ... . .
.
.
,.

-- . -

l" .

....

.

.

.

.

____ --~ .... qua~~~W'!t~JiJ ... .Ç_ sess~nta -~ ~Jei'! ~ 1~6) e_~eit!>ref!J, o üeilcamm de oom!'S1

i.

_

--~~~~-.-::1.'ºº-~ ~~~Cl~C!~1l~9~oen~a

~eis ( 156) o_leito~e~o k11N~C1.PIO DE P~ULO L..Q

0

~~to .{7) soc~Õee, foram distribuÍdos cloie ..cento ·o aes~.cm.t~~
t ~.. . -·~·- --~~~~r~~~--~-~::m~~,:il ~~o~d~~nto ~~e,~ .(~gOl) . ~lGi~ores e deix~ram éle
.P.i3S·'- com

!

-

~-

\

,.. -~~·------..,-";.'"'-' ...... ..-·-...-.:

'"'"""="-

... ,........

-

.,.

--

__
· ··-. --~OJ111?3._~~_!?er _d~zEint()~__ e __~~c~~~~~- :::pove _(259) _ ~~e1tores. l1lmUC:fPIO
.
••

- - - -

.,

GAROPAllA - com dez

· - - · - - - - - · - - - .. - - - - - -

---

--{io)

~----

GecçÕes,.. foram d:tatri.tnddos dois mil cento

--~-··

···-·

7'

.-

-·

•

DE
e

-

_ _.......;o~n99:e~ta .i2~0) e~_citores, _'V()taram>mil novc~entoe ca quarenta e soi•·
.

I - ___ ___ : .. -~~tl...946l -~ei._'~Of!'~. ·~ __deixaram de: compar~ce~=~uzentos e quatro
J.

·~

•

(

204

)

e-

leitores. t:itfÍIUOiPIO DE Rl\.HCHO
QtTl!:IWADO .. com cinco
(5) secções, fomm
=- ,..
.
~

,___

. -

--

-

_ ..... · · - -

-

•

-

·diotr1buÍdos mil cento

- -.

----· --....,.

--·-·

-·-

-

7

C'3

~

eete ( 1107) alei tores,. votaram
novecentos e·
.

-

sessenta
e um ( 961)
ele1tores
e deixaram de' comparecer cento e quaren
. - . _....
.-.
-

ta e sei e ( 146) eie!i.torae. truNIC:lWIO DE ATIIT;{I:>OLIS - com aete ( 7) se.!.

com sete ( 7) eecçõea, forno ü1otr1bu!doo mil coiocootos . e quarenta
e seis (1646) cle1tore8,. votaram Clll trezentos o trinta o qua'I.;J'O

I

(1334) eleitorea, e aeaq!'G~.-~~. coeJi;::lrecer trezentos e do~e (31.2)
eleitor••• r.muofiJIO DE aGtJAO GvNNAS - oom dez (lO) aeoçõea, foftll

distribUÍdas doia mil cento • eeaG4Ulta
e. cinco ( 2165) ele1
tores
.
.
.

.

'

,.

Yotaram dois e '..vinte e um (2021), .aliáes
vota!'Ql.'l
do1e mi~_.e.vin~e .....
.
.. .
'

oompa:r~cer
. ..
.

e um (2021.) eleitores
e deixaram de
. .
'~

'

oento
o
.

.q~enta

e ..

quatro (1.44). eleitores. L'UIUC~l?IO DB f:-l!illTU. .AL;Jill·q DA IllP!J~~~ - /_"
.

.

com dezeoecte (1.7) eeoçõea, torac diotr.ibuÍdas quatro .1111 duz~~1P' ..
•

•

•

•

• .•

j.

.

'

'

;

•

•

•

e setenta e .nove
(4.a79J
eleitorea, . vota:raQl tr&" mil. setecentos
.e .
.
..
...
quarenta e oi to ( J. 7 48) elei tore e .~ d_e~m · d_o . ~om1~recQ~ Q.U.1-M.eJ:l .
.·

.

.

.

toa e trinta e um (531). eleitores.~ ~do ..eont'o.rme. os .t:eQl;~ot1.vos J~

já elaborados. Nos n1lllic!_p1oa aoiCJa c~aior~4Qa as eJ.oiçÕ.ea fs.
ram r-ra a CJânnra IJunicival _.e para as ~copo c tivno ~oft1 turae tmli
cipaie, oom excessao
das.. eleiçoea para o munio í vio.de ~to AWarQ
.·
··.
pae

-

·-.

·?

~.

-

N

.

4a Im11eratriz, que forao
a1:enas
.

t.lfl.m .a

C~ fu"Unic,tl)al. Nãº _hou.ve_

-·

'

'

durante a .aruração doo votoa qual.quer 1o~çio .a rosJ,o-t;rar.• c.omo,
tambem. nao houve urnas_ anu.laaaa, .e toro~0. a1-uradae todos os vot.oa .I ·
cont1doa- por secções, nos res-_vcoti voe município e. Dada ma~~ navem-

-

.

do a descrever:pe.ra o dJ.a de ho3e, ootlreferência às elciç5ee,·maa
aou o ur.

Pro81~ente àa Junta oncer~

a

~esente

atll, que.

ridar.1ente aso1nuda..v~lo mesmo e .P$loe aema.ia Uotlbros ·da':é1
como o a Fiscula ~ De.leaadoa presente que
.
._;;-

~Soeretá

v~

t /bea

~:·: ·: ~ UL~

·io Geral que e

~/

de.;..

..:...--.---

i'
'

....

.

. - .~· .

••

.

