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Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestar sobre eventual prescrição da pretensão executória pelo restante da
pena do reeducando.
Inocência/MS, 14 de outubro de 2014.
FLÁVIA SIMONE CAVALCANTE
Juíza Eleitoral da 42ª ZE/MS
EDITAIS

EDITAL N.º 47/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAMENTO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2014
A Excelentíssima Senhora Dr.ª FLÁVIA SIMONE CAVALCANTE, Juíza Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral, município de Inocência,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao artigo 166, § 1º da Resolução
n.º 23.399/2013 do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe acerca dos atos preparatórios para as Eleições Gerais de 2014.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial CONVOCANDO o
representante do Ministério Público Eleitoral, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil – MS, subseção de
Inocência/MS, os representantes dos Partidos Políticos, Coligações e candidatos, para acompanharem a oficialização do
sistema de gerenciamento que será utilizado no segundo turno do pleito eleitoral de 26 (vinte e seis) de outubro do corrente
ano, conforme disposto nos artigos 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 da
42ª Zona Eleitoral de Inocência, situado na Rua Duca Valadão n.º 648, Centro, nesta cidade de Inocência/MS, no dia 25 de
outubro de 2014 – sábado, às 13 horas. 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 todos e ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente edital que será afixado
em local de costume pelo prazo legal e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Dado e passado nesta cidade de Inocência, Estado de Mato Grosso do Sul, aos quinze dias do mês de outubro de 2014. Eu,
MATHEUS LUIS DA SILVA BÉRGAMO, Chefe de Cartório, digitei.
FLÁVIA SIMONE CAVALCANTE
Juíza Eleitoral da 42ª ZE/MS

44ª ZONA ELEITORAL - CAMPO GRANDE
EDITAIS

EDITAL N.º 32/2014 - CARGA URNAS ELEITORAIS 2º TURNO
A Dr.ª CÍNTIA XAVIER LETTERIELLO MEDEIROS, Juíza Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral – Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, etc..
CONVOCA e NOTIFICA, através do presente edital, o representante do Ministério Público Eleitoral, o(s) representante da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -, os fiscais dos partidos e coligações, e os candidatos, caso queiram, para
acompanharem os procedimentos de conferência visual - no dia 20/10/2014, com início às 08:00 hs, no Depósito de Urnas do
TRE/MS, na Av. Julio de Castilhos 341, Vila Alba, nesta Capital – das urnas eletrônicas já devidamente lacradas e com carga
dos programas oficiais que serão utilizados no 2º Turno das Eleições Gerais de 26 de outubro do corrente ano, conforme
disposto no art. 68 da Resolução TSE n.º 23.399/2013.
CONVOCA, ainda, para acompanharem, caso seja necessário, a carga e lacração dos sistemas oficiais das urnas que serão
utilizadas como urnas reservas a serem enviadas pelo TRE/MS para servirem de contingências no pleito eleitoral de 2014, no
dia 25/10/2014, a partir das 13:00 hs. Tais procedimentos serão realizados no Depósito de Urnas do TRE/MS, localizado na
Av. Julio de Castilhos, 341, Vila Alba, nesta Capital. A responsabilidade dos trabalhos será do Chefe de Cartório, Wilson de
Alencar Borba, e será executado pelos servidores Edson de Souza Benedito, Júlio César de Amorim, Luís Henrique Cristian de
Castro e, também, os técnicos de urna: Bruna Carolina de Oliveira, Dirceu Viana Lima, Gustavo Eugênio Marques de Nazareth,
Peterson de Andrea Pantaleão, Márcia Alves dos Reis e Thaynara Araújo Avalhães.
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 publicado no Diário da Justiça Eleitoral-DJE/MS. Dado e passado no Cartório Eleitoral da
44ª Zona Eleitoral, nesta cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de outubro do ano de
dois mil e quatorze. Eu, Wilson de Alencar Borba, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
CÍNTIA XAVIER LETTERIELLO MEDEIROS
Juíza Eleitoral – 44ª ZE/MS
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