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FAZ SABER aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, foi instalada a Comissão Especial de Transporte para as Eleições Gerais
2018, composta pelas pessoas a seguir relacionadas, em conformidade com o art. 14 da Lei nº 6.091/74:
JOSE MARTINS DE AGUIAR (IE 062695050132)
NEY PAULO DA SILVA PAULINO (IE 000652941961).
Ficou estabelecido que, o transporte de eleitores será realizado pelos veículos requisitados da Prefeitura Municipal de Cassilândia, bem como de
terceiros, desde que devidamente autorizados previamente e identificados com a placa: "A Serviço da Justiça Eleitoral", identificação esta que será
entregue pelo Cartório Eleitoral.
Os veículos autorizados não podem se recusar a transportar eleitores que assim solicitem, por motivo de ideologia ou filiação partidária, desde que
observada a capacidade do veículo, sob pena de incidir em crime eleitoral previsto no art. 11, IV da Lei nº 6.091/74.
Os percursos e horários estarão disponíveis no Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância foi expedido este edital, que será afixado no local de
costume na sede do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito. Eu, Thuany Pessoa Leal Cabral, Chefe de Cartório,
digitei e conferi.

FLÁVIA SIMONE CAVALCANTE
Juíza Eleitoral

EDITAL Nº 20 - TRE/ZE003

A Dr.ª Flávia Simone Cavalcante, MMª. Juíza da 003ª Zona Eleitoral de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
etc.

TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em especial ao representante do Ministério Público Eleitoral, da
Ordem dos Advogados do Brasil e dos Partidos Políticos e Coligações, que no dia 06 de outubro de 2018, às 14:00 horas, na sede do Cartório Eleitoral
desta 003ª Zona, situado à rua Antônio Paulino, 445, Centro, nesta cidade, será realizada a Oficialização do Sistema de Gerenciamento, à vista dos
presentes, e realizado os procedimentos de emissão do relatório Espelho da Oficialização, que refletirá a situação dos canditatos 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 a Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente Edital. Dado e passado nesta
cidade de Cassilândia (MS), aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2018. Eu, Thuany Pessoa Leal Cabral, Chefe de Cartório desta 003ª ZE,
lavrei e subscrevi o presente edital.

FLÁVIA SIMONE CAVALCANTE
Juíza Eleitoral

7ª Zona Eleitoral - Corumbá
Editais

EDITAL N.º 52/2018 - TRE/ZE007

O Dr. DANIEL SCARAMELLA MOREIRA, MM. Juiz da 7ª Zona Eleitoral, Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei e no uso
de suas atribuições,

FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos
demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição,
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

