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RESOLUÇ7ïO NQ 242/92

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÃ, considerando o decidido nos autos de Recurso Eleitoral nQ 1775 Cl. 21 (raxinal) , em que são recorrentes COLIGAÇÃO PMDB/
PST, MARCO ANTONIO MARDEGAN e outros, e recorrida a JUNTA
APURADORA DA 110 ZONA ELEITORAL, onde, através do v. Acórdão nu 17.704, de 17 de novembro GiL-mio, por maioria de votos deu-se provimento ao recurso, para invalidar todo o pro
cesso de apuração ultimado pela Junta da 110 Zona, relativamente ao pleito de 03 de outubro do ano corrente,

R E S O L V E baixar as seguintes instruções:

l) - Fica reconvocada a Junta Eleitoral daquo
la Zona, para, com a observância das formalidades legais per
tinentes, proceder a nova apuração dos votos de todas as seções eleitorais da referida Zona.
24) - Designa-se para aquela finalidade o pró-

xinio dia 14 de dezembro, com início às OBhOOmin, em local
que seja indicado pelo MM. Juiz presidente da Junta, o qual
cuidará ainda de renovar a convocação dos escrutinadores

e

auxiliares anteriormente nomeados.
3) - Deverá o MM. Juiz Presidente da Junta
efetuar as diligências necessárias no sentido de divulgar da
forma mais ampla a data e local designados para a nova apuração, de modo a que todos os partidos interessados sejam
cientificados, também para o seguro e amplo exercício da fiz
calização.
40) -

A presidência deste Tribunal incumbirá

magistrado de acompanhar os novos trabalhos.
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(Resoluç5o nQ 242192)
• SALA DE SESSÕES

aos 03 dias do

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,

de dezembro de 1992.
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