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em o meu da na tb municipio
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andemvnu.mwue8308ebng
:na do sairá.
Vistos. etc.

¡sggbgng onJuheadoTribunn Supeer meire_
ral. por ::anuidade de votos. aprovar a ataca da 37| Zona ele;
tora). do Estado de Mato Grosso. na sanfona-de das notas

taqui-

grâficn eu :penso e que fica fazendo parva da decisb.
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Distrito Federal. 19 de fevereiro de 1970
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HELIO PM WW

Satêve presente o Dr. Oscar Corrêa Pina. Procurador Gg
ral Eleitoral. substituto.

na ”w 4 m...“
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PROCESSO N9 3988 - CLASSE x - »um oxosso

(Cuiabá)

RELATÓRIO

o SENHOR MINI 'mo HEL

P

EN A DOYLE (RELATOR):

Presidente, Senhores Ministzoe. trata-se de oficio do

senhor

Desenhargg_

dor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de nato Grosso.

no

qual comunica que resolveu criar a 37| zona Eleitoral naquele

Eg_

tado. comarca de Glória do Dourado, submetendo essa decisão à nprg
vação dêste Tribunal.
A informação de fls. 6 ê a seguinte:
*o sr. Desembargador Presidente do TRE de Mato Greg

so, pelo oficio ni 563/69, comunica a criação da 37| 39_
na. correspondente h comarca mário de Dourados. e sub-Ig_
te êste ato à »mação do 'rribunal superior Eleitoral.
De acôrdo con aludida comunicação a conorcedeülà
ria de Dourados foi destacam-nda da 29| nona - Fátima do
Sul e compreende o distrito da sede do municipio. e oe

de Porto Vilma, Lagoa Bonita e são Sebastião do Guiroí.
A referida comarca foi criada pela Lei nl 2869

de

12.11.6§ e instalada a 16.11.69, consoante docmento

de

falhas 3/4.
A numeração da nova zona confere com os nossos

a_s_

sentanentos. ma vez que êste Tribunal. pela Resolução ne

8 654 aprovou a criaçk da 36| me - Jardim (Processo nl
3 979 - classe X ~ Mato Grosso).

É o que teima a ínfomar.
É: o relatório.
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Senhor Presidente. meu voto ê no sentido de aprovar

a

criação da 37| zona Eleitoral.
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box-g o Antão» ”eder ~ oêuo silva ~ Hélio Proença Doyle

Miu-
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no. Oscar Corrêa Pina.. ?mandar Geral Eleitoral. aubotituto.
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