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Outrossim, foram tomadas as providências pertinentes à apuração da eleição, conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio de urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urna e zerésima, bem como juntada aos
autos as atas das mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante das ausência de outras providências a serem tomadas exauriu-se a finalidade
dos presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o
prazo previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT n. 04/2014, com as baixas e anotações
necessárias.
Dê Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Água Boa-MT, 12 de abril de 2019
ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Juiz Eleitoral

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO - ÁGUA BOA/MT
Apuração das Eleições
AE nº 16-19.2018.6.11.0030 - Água Boa-MT
Vistos em Correição,
Trata-se de procedimento administrativo referente à apuração das Eleições 2018 no município de
Água Boa-MT, na circunscrição da 30ª Zona Eleitoral.
Foram juntada aos autos, os documentos, atas e relatórios pertinentes aos trabalhos eleitorais para
a realização das Eleições 2018, nos termos do Provimento CRE/MT n. 04/2014.
Formalizado os autos, vieram conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico que foram cumpridas todas as providências necessárias para a
instrução desse feito, bem como, dos demais atos relativos à preparação e transmissão do
resultado das Eleições 2018, regularmente instruído, nos termos do Provimento n. 04/2014.
Outrossim, foram tomadas as providências pertinentes à apuração da eleição, conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio de urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urna e zerésima, bem como juntada aos
autos as atas das mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante das ausência de outras providências a serem tomadas exauriu-se a finalidade
dos presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o
prazo previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT n. 04/2014, com as baixas e anotações
necessárias.
Dê Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Água Boa-MT, 12 de abril de 2019
ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Juiz Eleitoral
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Vistos em Correição,


