TRIBUNAL

SUPER|OR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N°ü

Aprova a divisão ele 1tora1 do

Estado de

Mato Grosso e destaca a verba de 01%....

166.200,00 para atende-r às despesas de 1°
de julho a 51 de dezembro de 1 SMS.

Superior Eleitora1,tendo pre-

O Tribunal

'sente a divisão em zonas e]e1torais

do Estado de Mato-Greg

Tribunal
ao, constante de fls. 5, procedida pelo respectivo
Regional,
MISOTUE:
I

Aprovar a referida divisão em 1h. zonas,

observada a Resolução núnbro 51 dêste Tribunal,relatíva
comarcas em que

às

não existam, no rãomento, juízes de direito,

pcr se acharem vagos os cargos;

II

Ordenar o destaqw , do crêdí to a que

se

refere o artigo 1LL1 do Decreto-lei n° 7 586, da importância
g1oba1 de

Críís 166.200,00, com a seguinte destinação:

a) pagamento das aratific acões aos juizes,

até 51-12-19u5 .........................Cr$ eu.ooo,oo;
- Publícado nn "Diivlu da Jusüça"

(.íqmmípág..93h) a lesionado no
livro veapectivo.T.S., em.19,I/1BAÍI...

!mar-nn. Naum¡

-4-

b) pagamento das gratificações aos escrivães,

67.200,00;

até 51-12-19u5

c) despesas de material de expediente dos jui000,00-

zoa..o..ooo-o..local-coooco--aoaHori;15.

III

As importâncias oonstantes das le tras g¡ e 1)_ ,
a 1a. â vista da comunic ação do Presidente

do

Tribunal

icio,em
Regiora 1 do número de juizes de Hireito em exerc
três cotas bime strais, e

a constante da letra c,integ;ra1-

mente, serão transferidos à agência do _Barco do Brasil
Capital do Estado à disposição do
do Tri“nuna] Regional, o qia'! ,

na

Desembargador Presidente

oportunamente, pre starâ con-

tas comprovadas de sia aplicação ao Presidente

deste Tribu-

bai.

Registre-se, publique -ae e comunique-se

SALA DAS SESSÕES

DO TRIBUNAL

SIPERIOR ELEI-

TORAL.

Rio de Janeiro, em 12 de julho de 1 9MB

Jos'e 'Linhares -Presidente, com voto
Edgard Costa -Relatcr
Antonio Car] os Lafayette de Andrada
Pre sente_

Hahnemann Guimarães _Procurador Geral

oooooooooooooooo
Conforme

o original que está anexado ao proces-

_Tribunal Superior-Classe V-(artigo 19 do

so n°

Regmento Interno).
Expe ri ie

Eu,

e em 21 d

setembro/Ze 1 9'45.

(”Í/1

,aux il iar,datilrg ra-

fei esta Resoluçã /
Confere:

_a _._ . _gm &QÓLQ
Uhefe do

GB/

. - -_ ._

Expediente

MATO @nosso
POPULAÇÃO

AL ISTÁVEL . . . .. . . . .. . . .. .102 ¡85)4
SÉDES DAS

ZONAS
(Comarcas)

1a. CUIABÁ
2a.LE\/'ER(ER (ex-Santo Ant ônio)
;aoROSARIO OESTE

l¡a.POCONÉ
Sa. POXOREU

6a .CAC ams
7a .c OHUMBÃ
88..CAMPO GRANDE

› gamms LAGôAs
10a. AQUIDAUANA

11a .CAINÁS (ex-Entre Rios)
12a .HERCUPANA
15a .PARNAIBA

1'¡ a .GUIRATINGA (ex-Lageado)
Data da instalação do T.R._6 de junho de 1905
Data da divisão eleitoral -11 de jurho de 19hs

População a1 istâvel , 102o'85h.,maiores de 18
anos, que

sabem lêr e escrever segundo

19!:0,acresciõo de mais dez por cento

o recenseamento

de

(9535(14 mais 9 350);

A demonstração foi feita na base de Crãñ
ãn...

1 .000,00 para cada juiz e de Crãs 800,00
para escrivão ele 1toral, no periodo de 1° de julho a 51 de
deZembro de 1914.5
(Decreto-lei n° 7 586, de 28-5-&5-artã 138,
16tras c) e (1).'

JUIZES':

cri

_ é
1h - Cr$ 1àooo,oo

eouoood;

mêSeSoou-non

ESCRIVEES:

..... 67¡200,00
-6 mêses ..........

iu - Cr$ 800,00

M ATEHI AL z
nonono

Enpediente me

Juizes-

..ooo-eoeooono

:20 0,00
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Em, 18
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