PODER JUmclAIuo

TREISP n.Q 310/2014

RESOLU9AO

Disp6e sabre as perguntas a serem uti/izadas na cansu/ta
pJeblscitiJria reJativa

a prapasta

de eJevar;:aa das regi6es

de Duro Verde e Campo Grande
Administrativas

da cidade

a

candir;:aa de Distritas
no dla 5 de

de Campinas,

autubro

de 2014" cancamitantemente
com a primeira
,
turna das eleir;:6es ardinarias, e sabre a usa das cedulas

aficiais de usa contingente.

o

TRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DE

SAO

PAULO, no uso das atribui96es que Ihe sao conferidas
pelo art. 23, inciso XXI, do seu Regimento Interno,

considerando

0

disposto

nos artigos 5Q

,

99 e 30 da

ResolU9ao TSE n. 23.385, de 16 de agosto de 2012,
Q

considerando

disposto no artigo 13 da Resolu9ao TRE

0

Q

n. 298, de 17 de dezembro de 2013,

considerando

os

Protocolizado

nQ

65.427/2012

44.2012'.6.26.0000,

Classe 24), e

considerando

0

estudos

realizados

nos ,autos

(Peti9ao

n.o

do
285,'

resultado do sorteio realizado na 9816'

dinaria do Tribunal, em 29 de maio de 2014,

PODER JUDIc1AIuo

RESOLVE:

Art. 1Q. No dia marcado para a votagao, na consulta plebiscitaria de
que trata

esta

resolugao

serao

$ubmetidas

a todos

os eleitores

aptos

na

circunscrigao do Municipio de Campinas as seguintes perguntas:

I - Voce

e a favor

II - Voce

e. a favor

§ 1Q• Em relagao

da criao;:iiodo distrito de Ouro Verde?
da criao;:aodo distrito de Campo Grande?

a proposta

condigao de Distrito Administrativo
teclas que correspondam

de elevagao da regiao de Ouro Verde

a

da cidade de Campinas, 0 eleitor optara pelas

a sua intengao

de voto digitando:
,

I - 60 (SIM), para indicar sua concordancia com a criagao do Distrito
de Oura Verde;
II

30' (NAO), para indicar a sua discordancia

com a criagao do

Distritq de Ouro Verde; e
III - BRANCO, indicando a sua intengao de votar em branco.

§ 2Q• Em relagao
Grande

a

a

proposta

de elevagao

condigao de Distrito Administrativo

"optara pelas teclas que correspondam

a sua

da regiao de Campo

da cidade de Campinas,

0 eleitor

intengao de voto digiiando:

,i
I - 60 (SIM), para indicar sua conCOrdElncia com a criagao do Distrijo
de Campo Grande;
II - 30 (NAO), para indicar a sua discordancia

,
com a criagao do

Distrito de Campo Grande; e
III - BRANCO, indicando a sua intengao de votar em branco.
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§ 3Q• A dlgita(fao

de qualquer

outra

dezena

seguida

da tecla

CONFIRMA sera computada pela urna eletronica como voto nulo.

Art. 2Q• Iniciada a vota<;:aoesta nao devera ser interrompida, em caso
de defeito na urna elelronica

e na impossibilidade

de solucionar

0

problema

0

Presidente da Mesa Receptora, apcs a autoriza(fao do Juiz Eleitoral, passara ao
processo de vota<;:aopor cedulas.

Paragrafo unico - Uma vez iniciada a vota(fao por cedulas, naO se
pod era retornar ao processo eletronico de vota(fao na mesma se(fao eleitoral.

Art. 3Q. As cedulas de que trata esta resolu<;:ao serao utilizadas pela
Se<;:ao Eleitoral que passar para

sistema de vota<;:ao manual, apcs fracassadas

0

todas as tentativas de vota<;:aoem urna eletronica.

Art. 4Q• As cedulas
Tribunal

serao. confeccionadas

Regional Eleitoral de Sao Paulo e distribuidas

exclusivamente
conforme

pelo

planejamento

estabelecido.

Art.
tinta preta

5Q•· A impressao das cedulas sera feita em papel opaco, com

e em tipos

/f

uniformes de letras e numeros.

Art. 6Q• As cedulas serao confeccionadas

,

/

em papel da cor verde, de

acordo com a modelo anexo, e de maneira tal que, dobradas, resguardem 0 Sigilo
do voto sem que seja necessaria

Art. 7Q• Est

0

emprego de cola para fecha-Ias.

olu<;:aoentra em vigor na data de sua publica<;:ao.
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Sala das Sessoes ,dQ Tribuna

egional Eleito'ral de Sao Paulo,

em 05 de Junho de 2014,

Dese

bargador Antonio Carlos Mathias Coltro
Presidente

,
Desembarg
Vice-Presidente

dor M rio Dev enne Ferraz
e Corregedor Regional Eleitoral

.

MODELO DA CeDULA DE CONTINGENCIA
PLEBISCITO 2014

PODER JUDICIARIO
JUSTICA ELEITORAL

•

- CAMPINAS

FRENTE
JUSTICA

Voce

ELEITORAL

e a favor da cria<;ao do distrito

o SIM

de aURa VERDE?

0 NAo
Voce

e a favor da cria<;ao do distrito

de CAMPO GRANDE?

0 SIM
0 NAo
- confeccionar em papel opaco verde claro de 75 g/m2
- Dimensoes: altura 84 mm; largura 191 mm; largura ap6s a dobra: 84 mm.
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,,
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j'OOBRA
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•
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PRESIDENTE

MESARIO

MESARIO

"",•...

TRIBUNAL REGiONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
SECRETARIA JUmcIARIA
COORDENADORIA DAS SESSOES

CERTIDAo

CERTIFlCO
Eletronico
publicada

E DOU

Fe

QUE, no Diario da Ju~ti<;a

de 11 de junho de 2014, quarta-feira, foi
•
a Resolu<;ao TRE/SP nO 310/2014. NADA

MA1S.

Sao Paulo, 11 de junho de 2014.

Lucila Kiyomi Anzai
Analista J udiciario

