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André Dias Freitas – Técnico Judiciário
Daniella Mello Acioly Balta – Auxiliar de Apoio
Karlla Denise Ederhard Balta - Auxiliar de Apoio
Maria Elza Espindola - Auxiliar de Apoio
Rosapâmela de Moraes Torres - Auxiliar de Apoio
Edgar Quintana Deniz - Auxiliar de Apoio
Regiane Ferreira de Almeida - Auxiliar de Apoio
Ana Maria Ferreira - Auxiliar de Apoio
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que vai
afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, Cartório da 17 Zona
Eleitoral, aos 24 dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Vania Aparecida Mendes Rodrigues, o digitei e
conferi.

23ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA CLARA
EDITAIS

EDITAL N.º 35/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAMENTO
O Excelentíssimo Senhor Valter Tadeu Cavalcante – Juiz Eleitoral em substituição da 23ª Zona Eleitoral – Água Clara/MS,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao art. 166, § 1º da Resolução
n.º 23.399/2013-TSE que dispõe acerca dos atos preparatórios para as Eleições Gerais de 2014,
TORNA PÚBLICO, aos representantes dos partidos e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público
Eleitoral, corrigindo a data informada no Edital 34/2014, para acompanharem a Oficialização do Sistema de Gerenciamento
que será utilizado no pleito eleitoral de cinco de outubro do ano corrente, conforme disposto no artigo 166, § 1º da Resolução
N.º 23.399/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições gerais de 2014, sendo
que o ato supramencionado realizar-se-á na sede do Cartório Eleitoral desta 23ª Zona, situado na Av. Júlio Maia, n.° 1174 –
Sala 4 - Centro, nesta cidade de Água Clara/MS, no dia quatro de outubro de dois mil e quatorze - sábado, às 13 horas. 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 publicado no Diário da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Água Clara/MS, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze. Eu,
Artur Mourão Fernandes, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
VALTER TADEU CARVALHO
Juiz Eleitoral em substituição
EDITAL N.º 37/2014 - ENTREGA DE MATERIAIS, DE URNAS DE VOTAÇÃO E NOVA CARGA DE CONTINGÊNCIA
O Excelentíssimo Senhor Valter Tadeu Cavalcante, MM. Juiz Eleitoral desta 23ª Zona, circunscrição eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
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, nos dias 01 a 03 de outubro de 2014, das 12:00 às 22:00
horas, será efetuada a entrega de materiais e urnas de votação aos presidentes das mesas receptoras de votos, a serem
utilizados nas Eleições do dia 05 de outubro do corrente ano.
Por meio do presente convoca-se os representantes acima referidos para acompanhar os procedimentos de entrega de urnas
de votação aos presidentes de mesas receptoras de votos, oportunidade em que as urnas eletrônicas serão ligadas e
conferidas com os respectivos presidentes e, na hipótese de constatado defeito em uma ou mais urnas eletrônicas, no período
e horário acima definidos, poderá ser determinada a substituição por urna de contingência, a substituição do cartão de
memória de votação ou, ainda, a realização de nova carga, nos termos dos artigos 70 da Resolução n.º 23.399/2013 ou do
artigo 45 c/c 54 da Resolução n. 23.397/2013.
Ficam, ainda, os interessados convocados a acompanhar eventual procedimento de nova carga de urna de contingência, no
dia 02 de outubro do corrente, nos termos do artigo 96 da Resolução TSE n. 23.399/2013, realizado após autorização judicial e
pela equipe por ele designada.
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:
Artur Mourão Fernandes – Chefe de Cartório
Graziela Gonçalves da Silva Jurado – Servidora TRE/MS
Juberti de Souza Guarini Domingues – Técnico de Urna
Regi Morais Pereira – Técnica de Urna
Maria do Carmo da Silva de Araújo - Técnica de Urna
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

