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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Curitz.ba,

Estado do Paraná
GAEINETE
DO
PRESNTE

Of. nQ

GP182.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, em anexo, a Resoluç&o nQ 54182, de 28
do mês em curso, deste Tribunal, a fím de ser submetida
elevada apreciaçdo desse Colendo Tribunal Superior,

de

acordo com o art. TiO da nesoiuçao nQ 12.455, de 16 do cor
rente m&s, desse Egregio Colegiado.
a
:Va oportunidade, reitero
distin
Vossa Excelência meus protestos de a)ta estima e
ta consideraç&o.
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CLÃUDIO NUNES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Ao Excelent-tssimo Senhor
Ministro JOSÊCARLOS I40REIRL ÃLI'KS
DignEssimo Presidente do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral
BRASILIA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

RESOLUÇÃO N9

54182

O TRI3EJNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,

Usando das atribuiçes que lhe so conte
ridas por lei, e na forma do disposto pelo art. 10, da Resoluçao nP 11.455, de 16 de setembro de 1 982 do Colerido Tribunal Superior Eleitoral (C5digo ajt. 133, 1, red. do art. 17, da Lei n9 6.055);
Considerando que a Justiça Eleitoral nes
—
ta Circunscriçao conta com reduzido ntirnero de funcionirios,
para atender elevada demanda do serviço neste perodo pr&eleitoral;
Considerando, ainda, que o serviço datilográfico exigido para a confecço da relaço de eleitores a
que alude o artigo citado implicaria rto s6 na requisiçio de
novos datil&grafos como tarnbm na aquisiçao, em alguns casos, de maior numero de máquinas de escrever, já que as exis
tentes estao com a sua capacidade de utilizaçio totalmente —
esgotadas; e,
Considerando, finalmente, nio haver prejuízo para a boa ordem dos serviços na falta das menciona das relaçoes, visando o recebimento do voto pelas mesas re ceptoras, eis que a mesma
suprida pela coleçio de folhas individuais de votaçio correspondentes is respectivas
seçoes

R E S O L V E:

1 - Dispensar a confecçio de relaçio de
eleitores por seçio, nesta circunscriçio eleitoral;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

II - Submeter de conformidade com a legis
1aço eleitoral vigente, a prEsente deciso elevada aprovaço do Colendo Tribunal Superior Eieitorii.

Curitiba, 28 de setembro de 1 982
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