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zaçao de plebiscito visando a criação
do Município de NOVA ESPERANÇA DO SU
DOESTE a ser desmembrado de Enéas Marquës e Salto do Lontra, e, ainda, a Re
solução nQ 29 da Assembléia Legi.slati.va do Paraná, publicada no DOE nQ 3277
de 19.06.90,
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Regional Eleitoral do Pai - aná , à unauiiinidade cio voLos
baixar, para a .renizaçao (:10 plebiscito, visando
criação do Município do NOVAESPERANÇADOS000ESTE

ar, se-

guintes instruções

J.Ø) Fica dn.ni.qiinda a data cio 10 de novembro
do corrente ano, para a rca ii.zaçáo (ia coiisu.I La piebis
citár ia cm epl(Jra fe.
20) Os Juizes eleitorai.s das Zonas a que es
Lá afeto o Municipio a ser criado, determinarão seja
amplamente divulgada a daLa (lo plcbtsciLo, bem como a
exata delimitação da área a ser desmombrn'la.
3°) Somente poderão votar no pJ.ehisciLo os eleitores inscritos no Município na forma dos
§S 19 e 29 do art. 14 da Constituição Federal que tesidam há mais de 01 (um) ano na área a ser desriieiitbtada.

40) Os Jujzes elei.torai.s expedirão edital
convocando os ele.i Loras do Muiiieípi o para que, a Lc 10
(dez) dias antes da realização do plebiscito, compare
çam ao cartório eleiLorai a fim cio que este, vorifican
do o cumprimento tia exigôlicia es tabelecida na 1 us Lrução
3fl , elabore as relações dos votantes, que serão opor
tunamente fornecidas ás mesas receptoras de votos.

Paríiqcafo Priineiro - O edital será divulgado por todos os meios de comunicações disponíveis

a
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inclusivo por intermr3dio dos comitês de criação do Municipio
Parágrafo Segundo - A relação dos votantes liabilitados, contendo os seus nomes e os números dos respecti-'
vos títulos, serão diariu'noiiLc afixadas rio carLórjo eleitoral
podendo qualquer eleitor oferecer as impugnações cabíveis, no
prazo de 03 (três) dias, que serão julgadas pelo Juiz Eleitoral em igual prazo.

Sfl Competirá ao Juiz Eleitoral, na sua Zona
a) designar, dentre os eleitores habilitados para votar, os membros das mesas receptoras de votos e os
das juntas apuradoras;
b) localizar as urnas onde serão depositados os votos;
c) definir os lugares de votação dos eleitores habilitados;
d) estabelecer os horários da votação e da
apuração do resultado do plebiscito

Gfl Admitido à votação, o eleitor, sucessiva-'
mente
a) receberá da mesa sobrecarta opaca , tubricada pelos mesários;
b) na cabina indevassável encerrará na sobrecarta uma cédula oficial, contendo a Palavra sim , se votar
pela criação do Municipio, ou contendo a palavra nZio, se te-'
jeitá-la;
c) depoEitará, na urna a sobrecarta antcriormente recebida, na qual manifestou o seu voto.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto'
neste artigo, serão as cabinas indevassóveis providas, dc cedu
las em quantidades suficientes que permitam aos eleitores as
(luas alternativas de votação.

1) Dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do ericerranionto da votação, reun:ir-se-5 a Junta'
Apuradora, em local designado pelo Juiz Eleitoral e sob a sua
presidência, a fim de iniciar os trabalhos de apuração.
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Parágrafo Priineiuo - A apuração do resultado do plebisci Lo somente será real izada ,verificando a resj'ectiva Junta, o comparecimento da aia ori a absolt La dos
res habilitados para votar.
lar.5yrafo Segundo - Serão liavi(los
los os votos

ColHo

nu -

a) i;iaiijfes trl(1O5 eiii sobrocartas ou cedui.as

não oficiais;
b) dados, siinui tniieamerite, pela c ulação
rejeição do novo Município (Lis trução 69,14
80)

As cedttl.ns oFicia is o

e

- demais
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necess5rios à realização do pleliscito obedecerão aos modelos
aprovados pelo Juiz Eleitoral.
90) Na orgaii.ização o localjzaçao (as tues as
ceptoras de votos, bem como na votaçIo , apuraçw , proclauiaçao
do resultado e nos demais atos relacionados com o plebiscito,
serão observados, no que couber, as normas estabelecidas pela
vigente legislação eleitoral.
lO) Os recursos inanifestados pelos votantes setão julgados, em segunda e última instâiicia,por este Tribunal
Regional Eleitoral.
lia) Concluidos os traba ilios de apuração, o Juiz
respectivo determinará a remessa de cópia das a tas dos trabalhos das Juntas Apuradoras ao Tribunal Regional Eleitoral ,heju
como à Assembleia Legis la tiva do L'arana.
120) 'lojas as despeuas tlecer;s[lr ias à real izaçao'
do plebiscito, inclusive com a confecçio das cédulas oficiais
e demais documentos, serão custeaclas pelo Estado do Paraná ou
pelo Municipio interessado.
SALA DE SESSOP.S DO TflhJiUNAI ItEG.IONAI
19 de outubro de 1991.
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CALENDÁRIO PARA O PLEBISCITO
Considerando que pela Resolução nQ 211/91
fã fixada a daLa de 10 de novembro de 1991, para a consulto
plebiscitória visando a criação do Município de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, este TRE fixa o seguinte calendário:

09 de outubro

- 1?ublicaçito de edital de corlvocnçno no
voto e divulgação da consulta plebisci15ria , iniciando-s(? a qua lificaç5o
dos votantes.

30 de outubro

04 de novenbro

06 de novein_bro

-

-

-

Encerrainon Lo da quni.i {i.cação dos vo
tajites.

-

Publicação dc) tiflhliero total de IlaI)t 1.1
Lados.
a)

Prazo final, para

flOhllCílÇOO

-

da Junta

Apuradora;
b) Publicação da relação de maganos
08 de novcbro

- Data para a instrução aos presidentes
de mesa e inesó rios sobre o proc OSSO
de votação.

10 de novebro

- !tI' E 13 1 SC 1 T O

13 de novenbro

- a) Remessa à Assembléia Legislativa
do Estado do Paraná, de cópia

1
(Ia

Ata Final;
li) l9yiessa ao T.R.E. do L'araná, de có
da Ata Final de Apuração.
SALA DAS SESSÕES DO T/I}3UNJÀL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos
12 de outubro de 1991
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