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EDITAL N.º 035/2014 - ENTREGA DE MATERIAIS, DE URNAS DE VOTAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA
O Dr. Marcel Goulart Vieira, MM. Juiz Eleitoral da 45ª Zona desta Comarca de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições etc;
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 de outubro de 2014, das 8:00 às 19:00 será
efetuada a entrega de materiais e urnas de votação aos presidentes das mesas receptoras de votos, 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 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 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:
Luciano Domingos de Oliveira – chefe de cartório em substituição;
Nilce Helena de Souza Louzan – servidora TRE/MS;
Júlio Antônio de Oliveira – servidor requisitado;
Mariane Aran Freitas – estagiária;
Danila Lourdes Barbeiro de Souza – técnica de urna;
Peterson Lopes dos Santos – técnico de urna;
Silvano Galerani – técnico de urna;
Thiago Dehn Moreira – técnico de urna.
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 Nioaque/MS, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze. Eu, Luciano
Domingos de Oliveira, Chefe de Cartório em Substituição, lavrei e subscrevi.
MARCEL GOULART VIEIRA
Juiz da 45ª Zona Eleitoral
EDITAL N.º 036/2014 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Dr. Marcel Goulart Vieira, MM. Juiz Eleitoral da 45ª Zona desta Comarca de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições etc;
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 horas, na sede do
Cartório Eleitoral, localizado na Av. Visconde de Taunay N.º 16, 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 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 Nioaque/MS, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze. Eu, Luciano
Domingos de Oliveira, Chefe de Cartório em Substituição, lavrei e subscrevi.
MARCEL GOULART VIEIRA
Juiz da 45ª Zona Eleitoral
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