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SANDRA DE LEMOS

O referido é verdade. DADO E PASSADO no Cartório Eleitoral da 46ª Zona.
Eu GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA Juiz da 46ª Zona Eleitoral, fiz digitar e assino.
SETE QUEDAS, 20 de outubro de 2014
EDITAL N.º 63/2014 - ENTREGA DE MATERIAIS, DE URNAS DE VOTAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA
PARA O 2.º TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014
O Excelentíssimo Senhor Guilherme Henrique Berto de Almada, MM. Juiz desta 46ª 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 de outubro das 09:00 às 17:00 horas nas
dependências do Posto de Atendimento Eleitoral de Paranhos e no dia 24 de outubro, das 09:00 às 19:00 horas, nas
dependências do Cartório da 46ª Zona Eleitoral em Sete Quedas, 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 dos Juízes Eleitorais Dr. Guilherme Henrique Berto de
Almada e do Dr. Pedro Henrique Freitas de Paula.
SERVIDORES:
Mustafa Abder Rahman Gherbin Filho;
Marlon Daltro Tosta;
Ramona Pruença da Silva Rocha;
Loreci Ines Nicola;
Tânia Lúcia Cândido.
AUXILIARES DE APOIO:
Oscar Rodrigo Ferreira Mareco Acosta;
Edgar Damian Ferreira Mareco Acosta;
Nadiége Caline Santos;
Margarete Bordim dos Santos.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Exmo. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no Diário de Justiça
Eleitoral de Mato Grosso do Sul-DJMES e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Sete Quedas-MS, aos
vinte e um dias de outubro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Tânia Lúcia Cândido, chefe de Cartório, digitei.

52ª ZONA ELEITORAL - PONTA PORÃ
EDITAIS

EDITAL N.º 055/2014 - ALTERA QUADRO GERAL DE PERCURSO
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 52ª Zona Eleitoral da Comarca de Ponta Porã (MS), Dr. EGUILIELL RICARDO DA SILVA,
no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial às Coligações das Eleições 2014 e
aos representantes dos diretórios dos partidos localizados nos Municípios de PONTA PORÃ e ANTÔNIO JOÃO que, nos
termos do art. 14 da Lei n. 6.91/74, e de acordo com os ofícios s/n.º (protocolo n. 44.761/2014), Ofício n.º 295/2014 (protocolo
n. 44.219/2014), Ofício n.º 305/2014 (protocolo n. 47.110/2014), o quadro geral de percurso sofrerá ajustes para o 2º turno.
Será substituído o motorista e o veículo da linha LAGOINHA-E. OSVALDO DE ALMEIDA MATOS, que passa ser o seguinte:
WAGNER PEREIRA DE FREITAS, ônibus AEX 2971.
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

