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23ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA CLARA
EDITAIS

EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO N.º 34/2014
O Dr. Valter Tadeu Carvalho, MM. Juiz da 23ª Zona Eleitoral de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de
Partidos Políticos, e a quem interessar possa, que nos termos do Art. 135 do Código Eleitoral (Lei Federal N.º 4.737/65), tendo
sido processada mudança na sua composição, passa abaixo relacionada mesa, correspondente ao mencionado Juízo, a ser
integrada pelo substituto abaixo discriminado, assim como nomeação de auxiliares da Justiça Eleitoral, no pleito: ELEIÇÕES
GERAIS 2014
Local de Votação: 1066 – EM MÁRCIA CRISTINA FIORATTI
Seção: 59- Função Eleitoral – PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
Inscrição Nome
Substituído 021168381953 LUIZ LUCIO DA SILVA NETO
Substituto 024445761929ALESSANDRA LETÍCIA VAZQEZ DE SOUZA
JUNTA ELEITORAL
Inscrição Nome
Substituído 015684191996GLAUCIELE DE LIMA CELES QUEIROZ
Substituto 022884701902TALLES GUSTAVO RONDELLI SANCHEZ
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul e afixado em Cartório. Dado e passado na cidade de Água
Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, ao vigésimo terceiro dia de setembro de dois mil e quatorze. Eu, (Artur Mourão
Fernandes), Chefe de Cartório, digitei e conferi.
VALTER TADEU CARVALHO
Juiz Eleitoral em substituição

26ª ZONA ELEITORAL - SONORA
EDITAIS

EDITAL N.º 24/2014
O MM. Dr. Jessé Cruciol Junior, Juiz da 26ª Zona Eleitoral, Comarca de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de
suas atribuições legais,
Torna público aos eleitores desta circunscrição eleitoral e aos representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos
Advogados do Brasil e fiscais dos partidos e coligações que no dia 30 de setembro de 2014, das 08 às 19 horas, podendo se
estender, caso necessário, até o dia 1º de outubro, a partir das 08 horas, serão realizados na sede da 26ª Zona Eleitoral,
situada na Rua da Saudade, n.º 1048, Vale do Corrente, Sonora/MS, os procedimentos de carga e lacração das urnas de
votação, preparação e lacração das urnas de contingência, bem como o acondicionamento dos cartões de memória de votação
para contingência em envelopes lacrados, lacração das urnas de lona, lacração dos programas ADH, RED e SA (Ajuste data e
hora; Recuperador de Dados e Sistema de Apuração, respectivamente), e demais procedimentos referentes à preparação e
conferência das urnas que serão utilizadas nas Eleições de 05 de outubro do ano corrente, conforme disposto no art. 65 e
seguintes da Resolução TSE n.º 23.399/2013 c/c art. 133, § 3º, do Código Eleitoral.
Os procedimentos serão realizados pelos servidores da Justiça Eleitoral Wagner Ferreira da Silva, Sávio Pereira Cruz, Lourdes
Lopes de Paiva (servidora requisitada) bem como pelos Auxiliares da Justiça Eleitoral (Técnicos de Urna), Jeferson Bello dos
Santos, Sabrina da silva Queiroz e Carlos Alberto Silva de Oliveira, sob a supervisão do Juiz Eleitoral.
Através deste Edital ficam os representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e fiscais dos
partidos/coligações convocados para acompanhar os procedimentos e, caso presentes, assinarem os lacres utilizados nos
trabalhos, conforme art. 65, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.399/2013.
Convoca, ainda, os mencionados representantes para acompanhar a entrega de materiais aos presidentes de mesas
receptoras de votos, no período de 02 a 03 de outubro, das 08:00 às 19:00 horas, nas dependências do Cartório da 26ª Zona
Eleitoral em Sonora/MS. Na ocasião, constatado defeito na urna eletrônica e após determinação judicial, os servidores da
Justiça Eleitoral poderão utilizar mídia de ajuste de data e hora e/ou adotar os procedimentos de substituição por urna de
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

