P

.l

A

TF|BUNAL

:'Lnr'inv'CF

ELÊTCF'AI_

3m

maus::va ;m 3m . cs“:- E ;q .

mw :aa (Canaã)
.ana-wa a »3219.50 da 3M* zon¡ «luta

ral @Amam do Eau àrea”, mrmm¡

mn¡ a 0mm a 3mm.

&uma;

da a. 36 Em, Campo arm..
i: "IGE, me.

:a . ::um os :Mim do ::uma 'imensa mural. por!
unanimidad- a. votos, aaa-w.; a atingia ds 3M zona »uma da

utah da ?viam uma”, @MTOIWOMCBM à won ao MJW, do;
WM:: as :'35 nom. G:m:›:› Mane., aa cant-amam das .mtas

tan-

quia-;rífíw ea memo n ;um fim ?amado ;4ch da 6001339.
«y

~

.no

w.

a» MJ'¡

«4.3 w»

n

m-

75..,

.

ao mi.“aã.”

-a

,v

,

”Mauá 2.4¡

:numa i'mrú, 6 da !wma do 1969

n

5.5. . ;224W 5:5“) 330 J m "galã

“O

93631 7. ::um .3:.

Mod. 'X'SÍ' Ut

;d'ith

6 de março de 1969

RESOLUÇÃO No ahhh
P

J_

A

TFIaLNl'_

áfrica?

ELzãTCFA_

PROCESSO Na 3771 - cngsss x - MATO GROSSO (Cuiabá)
RELATÓRIO E VOTO
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0 SENHOR MINISTRO COLOMBO CERQUEIRA - Senhor Presidon

to, o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso

vou criar a 31H zona eleitoral naquele Estado,

raso¡

correapondente

à comarca de umapm, deemmbrada da 8¡ zona, Campo Grande
submete a. aprovação deste Tribunal

o

a sua deliberação.

A comarca foi criada pelo. lei n. 2869, de 12 de nove¡

con-

bro do 1968, o instalada a 26 do janeiro do corrente ano,
forms documento constante dos autos.

A Soç'io competente informa. que a u'ltima mm

criada

em Mato Grosso foi a 333 . conforms Resolução nn 7893, do 16 do
agosto de 1968, pelo que opina no Sentido do ser aprovada pelo

Tribunal

a. criação da referida. zona.
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Senhor Presidente, meu voto e' no sentido de aprovar a

criação da

zona eleitoral do Estado de Mato Grosso.
DECISÃO UNÂJIME
*QIÚCSÃS*

Preâidência do Senhor Ministro ELO! DA &OCHA
Tamarana pax-te neste Julgamento os Srs. Ministros

a: FALCÃO - AMARIgIO BENJAMIN - XAVIJR DE ALBUYUERQUE -

COLOMBO CERQUEIRA - ARMANDO AOLLEMDARG - CÉLIO SILVA.
como Procurador Geral Eleitoral o Dr. DÉCIO MIRANDA.
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