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EDITAL N.º 53/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA O 2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Senhor Doutor Cezar Fidel Volpi, Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Porto Murtinho, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos representantes dos Partidos Políticos e Coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério
Público Eleitoral, que será realizada a cerimônia de Oficialização do Sistema de Gerenciamento a ser utilizado no pleito
eleitoral de vinte e seis de outubro do ano corrente, conforme disposto nos artigo 166, § 1º da Resolução N.º 23.399/2014, do
Tribunal Superior Eleitoral, que dispõem sobre os atos preparatórios para as eleições 2014, sendo que o ato supramencionado
realizar-se-á na sede do Cartório Eleitoral desta 20ª Zona, situado na Rua Coronel Ponce N.º 439, nesta cidade de Porto
Murtinho/MS, no dia vinte e cinco (25) de outubro (10) de dois mil e quatorze (14) - sábado, às 13h30min (MS). Após o
procedimento de oficialização, à vista dos presentes, será emitido o relatório Zerésima, com a finalidade de comprovar a
inexistência de voto computado no sistema, e que ficará sob a guarda da autoridade competente para compor a Ata Geral. E
para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que publicasse o
presente Edital, que vai afixado no local de costume, na sede deste juízo.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
afixado no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário de Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJEMS).
Dado e passado nesta cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, aos quinze dias do mês de outubro do ano de
2014(15/10/2014). Eu (Caroline Arce Franco), Chefe de Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
CEZAR FIDEL VOLPI
Juiz Eleitoral

EDITAL N.º 54/2014 - CONVOCA PARA A CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO E LACRAÇÃO DAS URNAS PARA O
2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Juiz da 20ª Zona Eleitoral, comarca de Porto Murtinho, circunscrição de Mato Grosso do Sul, Dr. Cezar Fidel
Volpi, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 65 da Resolução TSE n.º 23399/2013 que dispõe sobre a
preparação das urnas para as Eleições Gerais de 2014,
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos representantes do Ministério Público
Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil, partidos e coligações, que no dia 22 de outubro de 2014, das 08:00 às 19:00 horas,
podendo estender-se até o dia seguinte, na sede do Cartório da 20ª Zona Eleitoral, Rua Cel. Ponce, 439, serão realizados os
procedimentos de preparação e lacração das urnas para as Eleições Gerais de 2014, em 2º turno, nos termos dos artigos 67 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.399/2013.
Na presente cerimônia será realizado procedimento de preparação e lacração de urnas eletrônicas de votação e urnas
eletrônicas de contingência para o 2º turno de votação das Eleições 2014. Submeter-se-á ao teste de votação, acionado pelo
Aplicativo de Verificação Pré-Pós, pelo menos uma urna eletrônica de votação, nos termos do artigo 72 da Resolução TSE
n. 23.399/2013. Ao final dos trabalhos, serão identificados os cartões de memória defeituosos; acondicionados,
individualmente, em envelopes lacrados os cartões de memória de votação para contingência; acondicionados em envelopes
lacrados os cartões de memória de carga; acondicionados em envelope lacrado as mídias de ajuste de data/hora. Os lacres
não utilizados serão acondicionados em envelope lacrado e assinado pelos presentes. Os lacres assinados e não utilizados
serão destruídos.
Os procedimentos a serem executadas nas datas acima indicadas serão realizados pelos servidores da Justiça Eleitoral e
auxiliares de apoio das eleições abaixo relacionados, sob a supervisão do Juiz Eleitoral: Auxiliares de Apoio as Eleições Luiz
Carlos Irala, Vidal Audala Rodrigues, Sanniel Silva dos Santos e Luiz Delvalle Filho; servidor do TRE/MS: Clodoaldo Campos
da Fonseca e Olívia Maria de Jesus Encarnacion Valdez e Silva, a servidora do Cartório Eleitoral de Porto Murtinho: Caroline
Arce Franco.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital, que vai afixado no local de costume.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e não se possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será
afixado no local de costume, bem como no Diário da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 dias do mês de outubro de
2014. Eu, Caroline Arce Franco, Chefe de Cartório, o digitei.
CEZAR FIDEL VOLPI
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/MS

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br

