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Aprova a criaQÊA da 33| z;
na eleitoral - Barra

do Bugres

-do Estado de Mato Grass..

Vistos, etc.

REb'OLVEI-l os Juízes de Tribunal Superior Eleiwral, por un¡

::iniciada de vetos, aprova- a criação da 33“ Zona eleitoral - Ba¡
rn da Bugres - do Estado da Mat¡ Grosso, na contamidadc das

na

tas taquigrêficas em apenao e que ficam fazando parte da 400133
3.

SALA nas SESSÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Distrito Federal.

16 de agãsto da 1 966

, Prosidonto
ANTÔNIO MARTINS VILAS BOAS

ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

, Relator

Estava presenta ao Julgamento o &hProcuradnr
Geral E1511;

ral, Dr. Oscar Carr-1¡ do Pina.
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Mam“. matança M atleta ao W www Fatman” ao
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m. mzamaçâas 91%::de :mu: ..zum-warm aêm ranma..
são as argument

"Melo catia: io na¡ 356¡

a =: entao: Enmharggwoth

mana“ 439.3“er uma ;um de &um; 6mm
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a mama¡ a¡ num do W¡ e m
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Mamma da
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foi Mammxãwm ram Em. :um ::ao
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à» www Oo em uma .nm

O
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tg. ”Lata gw a
,um nau n e: mbâeuún'a mver
r o dante 431m1 to¡ E 32m. n &MWMMÍquvh no «um

àdá?, ;uma x.) me:: Mama”.
Í' ao “Mário.

16 de¡ même «as 1966
155,00 meu.:
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Pmaldantc, m voto É' pela npmçgo da “mao da 331. m «10html da Burn do Lãugres.

¡¡¡ E““ gnu““
?naidênon do sr. banana» amômo ama :as vma; 1mm.

2mm pauta o¡ 3m.. &Místm mas“ dançava:

da

("Aiwa-a «- Américo May Ilha o vício Eur.:an ~› 03m “Saul". Fm

atuam com Procurador (319m1 Eleitoral o Sr. m'. Dum: Corrêa Fim.
(não tomara:: pm na Julgamento os senhora
apatia e Sísmica¡ Bmw).
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