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EDITAL N.º 37/2014 - ENTREGA DE MATERIAIS, DE URNAS DE VOTAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA
PARA O 2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Senhor Rodrigo Barbosa Sanches, MM. Juiz Eleitoral desta 41.ª 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 no dia 24/10/2014, das 09 às 19 horas no Cartório
Eleitoral de Brasilândia/MS, e no dia 25/10/2014, das 09 às 19 horas, na Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, será
efetuada a entrega de materiais e urnas de votação aos presidentes das mesas receptoras de votos dos respectivos
municípios, 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, Agenor Marinho de Souza Júnior e Wander Fernandez Naves
(41ª ZE), Gisele Cavalcanti Marques da Cunha (TRE), os auxiliares de apoio das eleições, Leandro Noronha da Silva, Romario
Noronha da Silva, Saulo de Almeida Rodrigues Lima e Helton Vieira dos Santos, sob a supervisão do Juiz Eleitoral. 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 Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, Cartório da 41ª Zona Eleitoral,
aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze. Eu Agenor Marinho de Souza Júnior, Chefe de Cartório,
o digitei e conferi.
RODRIGO BARBOSA SANCHES
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 38/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO 2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Brasilândia, 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 (quatorze) horas, no
Cartório Eleitoral da 41ª ZE, localizado na Rua Raimundo Assis Alencar, 1075, Centro, Brasilândia/MS, será realizada a
Oficialização do Sistema de Gerenciamento, à vista dos presentes, e realizados os procedimentos de emissão do relatório
Espelho da Oficialização, que refletirá a situação dos canditados 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 Brasilândia/MS, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Agenor Marinho de Souza Júnior,
Chefe de Cartório desta Zona, lavrei e subscrevi.
RODRIGO BARBOSA SANCHES
Juiz Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL - INOCÊNCIA
EDITAIS

EDITAL N.º 48/2014 - ENTREGA DE MATERIAIS E URNAS DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 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 etc.,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos senhores Eleitores, Fiscais,
Delegados de Partidos Políticos, representante do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e a quem
interessar possa, que no dia 24 de outubro de 2014, das 14:00 às 19:00 horas, na sede do Cartório da 42ª Zona Eleitoral,
situada na Rua Duca Valadão n.º 648, Centro, Inocência/MS, será efetuada a entrega de materiais e urnas eletrônicas de
votação aos presidentes das mesas receptoras de votos, a serem utilizadas no segundo turno das eleições gerais do dia 26 de
outubro do corrente ano no município de Inocência/MS. Por meio do presente convoca-se os representantes acima referidos
para acompanhar os procedimentos de entrega das urnas eletrônicas de votação aos presidentes das 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
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

DJEMS Ano 2014, Número 1151

Campo Grande, sexta-feira, 17 de outubro de 2014

Página 54

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 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou do artigo 45 c/c artigo 54,
ambos da Resolução n.º 23.397/2013 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ficam, ainda, os interessados convocados a
acompanhar eventual procedimento de nova carga de urna de seção nos dias 24 e 26 de outubro do corrente ano, nos termos
do artigo 96 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizado após autorização judicial e pela equipe por ele designada. Os
procedimentos a serem executados nas datas acima indicadas serão realizados pelos servidores da Justiça Eleitoral e
auxiliares de apoio das eleições abaixo relacionados, sob a supervisão da Juíza Eleitoral, Dr.ª Flávia Simone Cavalcante:
SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL:
Matheus Luís da Silvas Bérgamo
Susinalda Alves de Castro
Rafael Bitencourtt
TÉCNICOS DE URNAS:
Thiago Dutra de Paula
Danielle Campos Freitas
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. Dado e passado nesta cidade de Inocência, Estado de Mato Grosso do Sul, aos quinze
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

46ª ZONA ELEITORAL - SETE QUEDAS
EDITAIS

EDITAL N.º 61/2014 - CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO, CARGA (INSEMINAÇÃO) E LACRAÇÃO DAS URNAS E
OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO/TOTALIZAÇÃO.
O Excelentíssimo Juiz da 46ª Zona Eleitoral, comarca de Sete Quedas, circunscrição de Mato Grosso do Sul, Dr. Guilherme
Henrique Berto De Almada , no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 65 da Resolução TSE n.º 23.399/2013 que
dispõe sobre a preparação das urnas para as Eleições Gerais de 2014.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que CONVOCA e NOTIFICA, em especial o
representante do Ministério Público Eleitoral, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Sete
Quedas/MS e os representantes dos Partidos e Coligações, para a cerimônia de realização da preparação das urnas, lacração
dos compartimentos das urnas eletrônicas, preparação e lacração das urnas eletrônicas de contingência, procedimento de
carga (inseminação) das urnas eletrônicas, lacração das urnas de lona e demais procedimentos referentes à preparação e
conferência das urnas que serão utilizadas no 2.º turno das Eleições Gerais que realizar-se-ão aos 26 de outubro de 2014,
conforme o disposto nos artigos 65 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.399/2013 e artigo 133 do Código Eleitoral.
Ao final dos trabalhos serão identificados os cartões de memória defeituosos; acondicionados, individualmente, em envelopes
lacrados os cartões de memória de cotação para contingência; acondicionados em envelopes lacrados os cartões de memória
de carga; acondicionados em envelope lacrado as mídias de ajuste de data/hora. Os lacres não utilizados serão
acondicionados em envelope lacrado e assinado pelos presentes. Os lacres assinados e não utilizados serão destruídos.
As pessoas acima convocadas e notificadas ficam automaticamente reconvocadas, para acompanharem novo procedimento
de carga e lacração das urnas, caso a urna original apresente defeito na conferência ou durante os trabalhos eleitorais.
Os procedimentos acima descritos serão realizados na sede do Cartório Eleitoral de Sete Quedas, à Rua Osvaldo Cruz n.º 129,
Centro em Sete Quedas, no dia 22 de outubro de 2014, no período das 08h30min às 19:00 horas e em sendo necessário, os
trabalhos estender-se-ão conforme a necessidade até às 21:00 horas ou serão prorrogados para o dia 23 de outubro de 2014,
a partir das 07:00 horas e serão realizados pelos Técnicos de Urna: Oscar Rodrigo Ferreira Mareco Acosta, Edgar Damian
Ferreira Mareco Acosta, Nadiége Caline Santos e Margarete Bordim dos Santos; servidor do TRE/MS: Mustafa Abder Rahman
Gherbin Filho e servidores do Cartório Eleitoral de Sete Quedas: Ramona Pruença da Silva Rocha e Tânia Lúcia Cândido.
Os representantes indicados no primeiro parágrafo ficam convocados para, querendo, acompanharem a oficialização do
sistema Gerenciamento/Totalização que será utilizado para acompanhamento da situação das urnas eletrônicas, transmissão,
totalização, tratamento de pendências e rejeições dos arquivos provenientes das mídias de resultado no dia 25 de outubro de
2014 às 13:00 horas.E, para que chegue ao conhecimento de todos e não se possa alegar ignorância, foi expedido o presente
edital, que será afixado no local de costume, bem como no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 dias do mês de outubro de 2014.
Eu, Tânia Lúcia Cândido, Chefe de Cartório, o digitei.
GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
Juiz Eleitoral –46ª ZE
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

