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TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos representantes do Ministério Público
Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil, Partidos Políticos e Coligações, que nos dias 23 e 24 de outubro de 2014, das 08:00
às 18:00 horas será efetuada a entrega de materiais e urnas de votação aos presidentes das mesas receptoras de votos da
35ª Zona Eleitoral no Depósito de Urnas da Justiça Eleitoral, situado na Avenida Júlio de Castilho, n.º 331, Vila Alba, nesta
capital, a serem utilizados nas Eleições do dia 26 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 feita
nova carga, nos termos dos artigos 67, caput, §§ 1.º e 2.º da Resolução n. 23.399/2013, bem como na hipótese 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 seção, no dia 26 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:
SERVIDORES:
Alcides Cristino Júnior
Ângelo Canhete Rodrigues
Cristiane de Farias Paukouski
Daniel Brum Cunha
Denise Flávia de Melo Santos
Estael Maria de Moraes
Fabio César Dias Dantas
Jacqueline Ledesma de Santana
Jailson Sena Brites
Marcelo Gonçalves Tingo
Miriam Corrêa de Mello Garcia
AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:
Aline Dias Freitas
Guilherme Nunes de Andrade Arguello
Ingryd Alves Marietti
Marcio Costa Michels
Stephanie Reh Dunbar Bertoncini
Thaisa Maroneze Liberatti.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que publicasse o
presente Edital no Diário da Justiça Eleitoral - DJEMS. Dado e passado nesta cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul, aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2014. Eu, Kênia Magna Barbosa Alves, Chefe de Cartório, lavrei e
subscrevi.
RICARDO GOMES FAÇANHA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/MS

EDITAL N.º 36/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO 2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Senhor RICARDO GOMES FAÇANHA, MM. Juiz Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, desta
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 no dia 25 de outubro de 2014, às 14:00 horas, no
Depósito de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral/MS, localizado na Avenida Júlio de Castilho, n.º 331, Vila Alba, nesta capital,
será realizada a Oficialização do Sistema de Gerenciamento da 35ª Zona Eleitoral, à vista dos presentes, e realizados os
procedimentos de emissão do relatório Espelho da Oficialização, que refletirá a situação dos candidatos na urna e a emissão
do relatório Zerésima, com a finalidade de comprovar a inexistência de voto computado no sistema. E para que chegue ao
conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que vai afixado no local de
costume. Dado e passado nesta cidade de Campo Grande/MS, aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de 2014.
Eu, Kênia Magna Barbosa Alves, Chefe de Cartório desta Zona, lavrei e subscrevi.
RICARDO GOMES FAÇANHA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/MS
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