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financeira ou de bens estimáveis no período.

E para que chegue ao conhecimento de todos a quem possa interessar, foi expedido o presente edital, que será afixado na sede deste Cartório 
Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Dado e passado nesta cidade de Maracaju/MS, aos 07 dias do mês de maio 
do ano de 2019. Eu, Karina Nascimento Vargas, Auxiliar de Cartório, digitei, e Shirley de Jesus Hereck Melo, Chefe de Cartório, conferiu.

 

RAUL IGNATIUS NOGUEIRA

Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 29 - TRE/ZE016

Excelentíssimo Senhor RAUL IGNATIUS NOGUEIRA, MM. Juiz Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Maracaju, Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Resolução TSE n° 23.553/2017,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, e especialmente aos candidatos, partidos políticos e coligações, ou 
Ministério Público Eleitoral, que foram apresentadas a PRESTAÇÃO DE CONTAS das Eleições de 2018, referentes à movimentação financeira do 
partido abaixo relacionado, com os respectivos dados disponíveis neste Cartório eleitoral, localizado à Rua Appa, n° 101, Centro, Maracaju.

 AUTOS PARTIDO  PRESIDENTE ADVOGADO

10-90.2019.6.12.0016 Partido Progressistas Alcides Jesus Peralta 
Bernal

Wilton Edgar Sá e Silva Acosta-OAB/MS 8080

 

Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553/2017, caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público Eleitoral, bem 
como qualquer outro interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar, mediante advogado, em petição 
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa futuramente alegar ignorância, é o presente expedido será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônica e afixado no átrio do Cartório Eleitoral, pelo prazo legal. Maracaju, 09 de maio de 2019. Eu, Karina Nascimento Vargas, Auxiliar de 
Cartório, digitei e Shirley de Jesus Melo Hereck, Chefe de Cartório, conferiu.

 

RAUL IGNATIUS NOGUEIRA

Juiz Eleitoral da 16ª ZE

EDITAL Nº 30 - TRE/ZE016

Excelentíssimo Senhor RAUL IGNATIUS NOGUEIRA, MM. Juiz Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Maracaju, Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que os cidadãos, conforme relatório anexo, requereram a 
este Juízo da 16ª Zona Eleitoral alistamento, transferência e revisão de inscrição eleitoral, no período de 30/04/2019 a 10/05/2019 (Lote 14/2019). E, 
se alguém tiver conhecimento de causa ou motivo que possa impugnar, poderá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 17 da 
Resolução TSE n.º 21.538/03.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o presente foi expedido e será publicado no Diário da Justiça 
Eleitoral/MS e no átrio do Cartório Eleitoral, juntamente com o Relatório de Afixação emitido pelo sistema ELO. Dado e passado nessa cidade de 
Maracaju/MS, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2019. Eu, Karina Nascimento Vargas, Auxiliar de Cartório, digitei e Shirley de Jesus Melo 
Hereck, Chefe de Cartório, conferiu.

 

RAUL IGNATIUS NOGUEIRA

Juiz Eleitoral


