PODER

J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL REGIONAL
ESTADO

DE

MATO

R E S O L U C l O
■

ELEITORAL
GROSSO

NO

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROS

SO, no uso de suas atribuições legais e em conformi.
dade ao que ficou decidido em sua sessão
do
dia
15,04.82 ,
e tendo em vista ao Decreto Legislati
vo d 8 n2 2*642 , de 02*04*82 , que determina arsa,
lização de plebiscito referente à criação c!o municí
pio ’ de

Reserva

do

Cabaçal

* no Estado de

Mato Grosso,
.

'

R E S O L V E

fixar o Calendário Eleitoral para o PLEBISCITO que será realizado na
localidade de
Dia I5'

de

Reserva

abril

do
-

Cabaçal

» n0 Estado de Hato Grosso.

EJtíinté * Feira

1. Encerramento do prazo para publicação no Tribunal Regional Eleito,
ral dos nomes das pessoas indicadas pelo Duíz Eleitoral para compor
as 3untas Apuradoras*

.

.

Obs. Serão considerados semprs:qu@'^possíúél^as indicações fèitas, pi3
ra o plebiscito de Reserva Cabaçal 3 ^unta..Apuradora das últimas elei
ções.
.
2. A partir desta data, os Cartórios Eleitorais deverão permanecer a
bertos aos sábados, domingos e feriados.
Dia

20 de

abril

-

Terça Feira
1

•

Data da nomeação dos Membros das 3úntas Apuradoras pelo Tribunalj. Re,
1. gional Eleitoral.
Dia

22 de

abril

-

Quinta Feira

tíltimo prazo para o eleitor justificar perani-c! « Duíz
■e
sua residencia há mais de l(um) ano nomunicípio quando o
título nao
constar talcircunstância (§ 12 do art. 12 da Res. &o! do'HC),; "
Dia

2* de

l, f>nt-

abril

-

SiítftfáfíFeira

0*1 34 horr? rr>

f* o u b U r r * çqr» proclamado

*

Cont..*

o
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continuação

2

número de eleitores aptos a votar no plebiscito, comunicando-se ao
T.R.E.
2. Data em que deverão ser designados os locais de votação e da no
meação pelo 3uíz Eleitoral em audiência pública dos membro 3
das
Mesas Receptoras de votos.
Obs* Os locais e os membros das Mesas Receptoras, quando possível,
deverão ser os mesmos das Últimas Eleições.
Dia 2g de

abril

- SégundaFeira

-

Encerramento do prazo para os Partidos Políticos reclamarem da
meação

nç>

dos membros da Mesa Receptora, (Cod. art« 121).

Dia 27 de

abril

-

ràfcfcà? Feira

•

Encerramento do prazo para os Membros da Mesa Receptora recusarem
a nomeação (Cod. art. 120, § 42).
2* Encerramento do prazo para o 3uíz comunicar aos chefes das Re partições públicas e aos proprietários, arrendatários ou adminis tradores das propriedades particulares, a resolução de que
serão
os respectivos edificios ou parte deles, utilizados para o funcio
namento das Mesas Receptoras (Cod. art. 137).
Dia 03

de maio

**

SéçjUbdaFeira

Data a partir da qual e até 2VT< horas após o plebiscito, nenhum elei,
tor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou

em

virtude de sentença criminal condenatória, por crime inafiançovel,
ou, ainda, por desrespeito a salvo conduto (Cod. art. 236)«
.

Dia 04

de maio

.

*

-

H^ér-çã. Feira

1* Encerramento do prazo para o J u i z Eleitoral remeter ao Presiden,
te da Mesa-.Receptora de votos a urna e o matsrial destinado a- vota
ção. (Cod. art. 133).
2. Início do prazo para validade de salvo conduto expedido
3uíz Eleitoral (Cod. art. 235, parágrafo único).
Dia Q5'

d 8 maio

-

pelo
i

Qüarfa/eira:

Prazií a partir do qual o Presidente ria Masa 1 ‘3ccpi 0 rn. que não tiusjp
recebido a urna e o material devera diligenciar pera o aet raoebir
mento (Cod. art. 133, § 2e),
.
Dia

£5-

de maio

-

&ua'rta Feira.

Data em que deverão ser recolhidos os títulos nos leprosários para
serem desinfetados^
Dia 09

de maio

*•

Domingo

( Plebiscito)
Cont.,.

Continuação
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3

às 7 horas
Instalação da seção (Cod. art. 142).
às 8 horas
Início do recebimento dos votos (Cod. ast. 144).
às 17 horas
Encerramento da votação (Cod. art. 144 e 153).
Dia io de

maio

- Segunda Feira

1. Início da apuração (Cod. art. 159).
2. Data em que» até às 12 horas» o Juizdeverá
nal Regional Eleitoral as seções nas quais

comunicar ao Tribu

não pode serrealizado'

o plebiscito.
Dia iQ de

maio

“ SagundaFeira

1. Término do período de validade do salvo conduto expedido
pelo
Juiz Eleitoral ou Presidente da Mesa Receptora (Cod.‘ art. 235» pa
rágrafo único).
2. Encerramento do prazo dentro do qual nenhum eleitor poderá ser
preso ou detido» salvo em flagrante delito» ou em virtude de sen tença criminal condenatória por crime inafiançavel» ou ainda,
desrespeito a salvo conduto (Cod. art. 236).

por

3« Encerramento do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração 1
das Juntas Apuradoras (Cod. art. 159).
Dia j0*

de maio

” Segunda» Feira

1. Encerramento do prazo para os mesários que abandonaram os trabíi
lhos durante o plebiscito requererem justificação (Cod. art*124§4Q),
2. Data em que o 3uíz deverá afixar cópia da Ata..Final para exame'
dos partidos.
Dia 1 L

de maio

,
- Tèrçai Feira

.

Encerramento do prazo para a reclamação dos partidos.
Dia H'

ce maio

- Terça.«Feira

Data em que as Juntas deverão decidir sobre as reclamações dos par.
tidoa.
Dia 12 ce

maio

-

.Q:uàBta> Feira

Encerramento do prazo em que a Junta Apuradora deverá remeter
ao
Tribunal Regional Eleitoral» cópia da Ata Gerai do plebiscito» de
vidamente autenticada pelo Juiz.
Din 13 oe

maio

- Quinta Feira

Ir.cerramento do prazo para a realização do Plebiscito» nas' seçõès

SALA DAS SESSSES
ráT i"^ ti®

do Tribunal Regional Eleitora
abril
de 1 982.

o Nunes Rocha
Presidente

^/Des. Dose V/idal

Dr • Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Dr • Lydio Wagalfci

de Mello

Or • 3odé

Or • Qenedit
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