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375-56.2011 52171/2011 Desfiliação Darilucia de Bastos 15/09/11 15/09/14

1056-89.2012 169410/2012 Desfiliação João Batista Furquim 20/11/12 20/11/15

1063-81.2012 168634/2012 Desfiliação Adilio Evangelista Carneiro 10/12/12 10/12/15
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Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, a suas expensas, o desentranhamento ou cópia dos documentos, mediante petição, 
desde que tenham respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Juiz da 66ª Zona 
Eleitoral – Santa Helena de Goiás.

E , para que chegue ao conhecimento de todos e não aleguem ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do 
Cartório Eleitoral.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Santa Helena de Goiás, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove 
(2019). Eu, Fábio Busquin dos Santos, Chefe de Cartório – Port. TRE/GO 65/2006, digitei, conferi e subscrevo o presente, Por ordem do MM. 

Juiz Eleitoral – Port. 007/2008.

editais

EDITAL Nº 23/2019 

PUBLICAÇÃO DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, SEGUNDAS VIAS, REVISÕES

O Doutor LUCIANO BORGES DA SILVA, Juiz     da 66ª Zona Eleitoral – Santa Helena de Goiás e Maurilândia, nos termos do artigo 45,  
parágrafo 6º, da Lei nº 4.737/1965 – Código Eleitoral,

FAZ SABER, a todos quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foram solicitadas junto ao Cartório Eleitoral desta 66ª 
Zona Eleitoral e deferidas as operações de alistamento, segunda via, revisão e transferências constantes na relação em anexo (período: 15 a 
31 de julho de 2019).

FAZ SABER, ainda, que, nos termos do artigo 45,  ˜ 7º, Lei nº 4.737/1965 c/c artigo 7º,  ˜1º, da Lei n.º 6.996/1982, que qualquer delegado 
de partido político poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente.

E, para que todos tomem conhecimento e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no local de costume 
do Cartório Eleitoral, na forma da lei. 

Dado e passado nessa Cidade e Comarca de Santa Helena de Goiás, aos trinta e um (31) dias  do mês de julho (07) do ano de  dois mil e 
dezenove (2019). Eu, Fábio Busquin dos Santos, Analista Judiciário, Matrícula 5078466, e Chefe de Cartório de Cartório, digitei, conferi e 
subscrevo o presente, Por Ordem do MM. Juiz Eleitoral – Port. 7/2008.

Decisões

decisões

INTIMAÇÃO Nº  177/2019

Protocolo: 7579/2019

Requerente: Juízo da 66ª Zona Eleitoral  - Santa Helena de Goiás

INTIMAÇÃO

FICAM INTIMADOS  representantes dos partidos políticos e terceiros interessados do teor da decisão proferida nos autos em epígrafe

Decisão – Parte Final:

Considerando o disposto no artigo 55, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.538/2003, bem como os prazos prescritos na tabela 
de temporalidade do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, AUTORIZO o descarte dos autos físicos mencionados no DOC PAD 75521/2019. 
Antes,  porém, PUBLIQUE-SE EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, anunciando o descarte. Não havendo a apresentação de impugnação, 
ou, ainda, solicitação de extração de documentos, PROCEDA-SE ao descarte, juntando-se, em seguida, termo aos presentes autos, o qual 
deverá, também, deverá ser anexado em livro próprio.  Após, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas de praxe. Santa Helena, 
30/07/2019. Luciano Borges da Silva, Juiz Eleitoral.

FAZ SABER, ainda, a quantos a presente intimação virem ou de seu conhecimento tiverem, que,  querendo, interponham recurso, no prazo 
de 3 (TRÊS) DIAS, contados da publicação do presente, conforme preceitua o artigo 258, Lei nº 4.3737/65 – Código Eleitoral. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Santa Helena de Goiás aos trinta e um (31) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e 
dezenove (2019). Eu, Fábio Busquin dos Santos, Chefe de Cartório, digitei, conferi e assino. Por Ordem do MM. Juiz Eleitoral -  Port. 7/2008.

Santa Helena de Goiás, 31 de julho de 2019


