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PORTARIA Nº 132/2020

Indica as sessões que serão realizadas exclusivamente por meio de videoconferência, alusivas ao mês de abril de 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos incisos XI e XLII do art. 19 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 48 do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO a Resolução TRE-MT nº 2443, editada a partir da classificação da situação mundial do novo Coronavírus como
pandemia que significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população de forma simultânea; a necessidade de se adotar medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus e, ainda, a necessidade de de se manter a
prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, caput, da Resolução TRE-MT nº 2443,
CONSIDERANDO o calendário das sessões para o primeiro semestre de 2020, constante da Resolução TRE-MT nº 2399;
RESOLVE
Art. 1º Indicar que as sessões plenárias marcadas para os dias 1°, 3, 13, 15, 17, 23, 28 e 30 do mês de abril de 2020 serão realizadas
exclusivamente por meio de videoconferência.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.
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