Teve lugar aos onze dias do mês de Julho de mil novecentos e
oitenta e quatro, a décima terceira sessão da Comissão Nacional de Eleições,
na sala de reuniões sita na Rua dos Fanqueiros n9 12-49-Dt9 em Lisboa, presi^
dida pelo Sr. Juiz Conselheiro, Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.
Presentes todos os membros, a excepção dos Srs. Drs. 01 indo de
Figueiredo, Eduardo Pedroso e Mateus Roque.
A reunião principiou as 15.30 horas e foi secretariada pela Sra.
Dra. Maria de Fãtima Abrantes Mendes.
1. ANTES DA ORDEM 00 DIA:
- 0 Sr. Presidente solicitou aos membros presentes que indicassem o seu periõ
do de férias de forma a garantir o funcionamento do plenário da Comissão,
caso venha a ser necessário.
- Sr. Presidente - 6 a 22 de Agosto/84
4 a 12 de Setembro/84
- Or. Orlando - Permanece em Lisboa
- Dr. Assis Ferreira - 2a. quinzena de Agosto
6 a 18 de Setembro/84
- Prof. Pereira Neto - 7 a 29 de Agosto/84
- Dr. Luís de Sã - 21

de Julho a 12 de Agosto/84

- Dr. João Azevedo -15 deAgosto

a 8 de Setembro/84

Seguidamente o Sr. Presidente expSs ao plenário a conversa tida no encontro
em 2 do corrente com o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Nessa sequência o plenário deliberou que se enviasse um oficio ao Sr. Presj.
dente da Assembleia da República contendo a previsão orçamental das despe^
sas com o funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, já com a indicação
dos gastos a efectuar pela CNE no tocante ao esclarecimento com o recensea
mento eleitoral.
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- OUTROS ASSUNTOS - Avizinhando-se a publicação de decreto a marcar

as eleições para as Assem

bleias Regionais dos Açores e Madeira e competindo ã Comissão, entre outras
tarefas, a feitura do mapa de deputados e do mapa-calendãrio, ficou decidido
oficiar-se ao STAPE a solicitar o envio urgente do número de eleitores se
gundo a última actualização do recenseamento.
A finalizar ficou assente que o Grupo de Trabalho "Esclarecimento e Coordéna^
ção Informação" Mapa Calendario se reuniria a 16 do corrente para a feitura
do esboço das tarefas cometidas a Comissão nessas matérias.
0 plenário ficou marcado para o dia 18.
E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada ãs
16.30 horas.
Para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada pe
la Comissão, vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fãtima
Abrantes Mendes, Secretário que a redigi.
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