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O Excelentíssimo Senhor Daniel Raymundo da Matta, Juiz da 26ª Zona Eleitoral, 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, nos termos do item 150 e seguintes do Manual de Práticas 
Cartorárias do TRE/MS - Provimento nº 16/12-CRE/MS e da Res. TSE n.º 21.372/03,  que no dia 20 de maio de 2019, com início às 13h e 30 m, na 
sede deste Cartório Eleitoral, localizado à Rua da Saudade, 1048, Vale do Corrente, nesta cidade de Sonora, será realizada Correição Ordinária, pelo 
MMº. Juiz  Eleitoral desta 26ª  Zona, Doutor Daniel Raymundo da Matta, ficando nomeado, desde já, como secretário dos trabalhos o Sr. Wagner 
Ferreira da Silva.

E, para que chegue ao conhecimentos de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza publicar o presente edital no átrio local, 
bem como no Diário da Justiça Eleitoral, oportunizando aos interessados a apresentação de reclamações contra os serviços do Cartório.

Dado e passado, na cidade de Sonora, aos catorze dias do mês  de maio do ano de  dois mil e dezenove.  Eu, (Wagner Ferreira da Silva), chefe de 
cartório, digitei e o conferi.

WAGNER FERREIRA DA SILVA

Chefe de Cartório assina por determinação Judicial - Portaria n.º 04/2014

EDITAL Nº 08 - TRE/ZE026

O Excelentíssimo Senhor Daniel Raymundo da Matta, Juiz Eleitoral desta 26ª Zona Eleitoral, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, etc.

Torna público a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foi afixada a relação de eleitores que tiveram o pedido 
de  alistamento, transferência, segunda via e revisão, deferidos por intermédio desta Zona Eleitoral ( Sonora e Pedro Gomes), no período 
compreendido entre os dias    08 abril e e 13 de maio de 2019, passando a correr desta data os prazos para interposição de  recurso, na forma do 
artigo  17, § 1º da Resolução TSE n.º 21.538/2003.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, para publicação no Diário da Justiça 
Eleitoral, ficando o relatório expedido pelo sistema ELO afixado no átrio do cartório. Dado e passado, na cidade de Sonora, aos 14 dias do mês de 
maio de 2019  eu, (Wagner Ferreira da Silva) digitei e o conferi.

WAGNER FERREIRA DA SILVA

Chefe de Cartório assina por determinação Judicial - Portaria n.º 04/2014

27ª Zona Eleitoral - Ivinhema

Editais

EDITAL N. 24 - TRE/ZE027

FAZ SABER que, perante este Juízo Eleitoral, situado em Ivinhema/MS, na Rua Francisco Pieiretti, n.º 211, Bairro Guiray, tramita os autos de 
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA DE VOTOS n.º 82-78.2018.6.12.0027, do município de Novo Horizonte do Sul/MS,  e que estando o mesário 
faltoso ALFREDO BATISTA DOS SANTOS em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, INTIMADO da sentença, cujo tópico final segue 
abaixo transcrito:

"(...) Sendo assim, aplico multa ao mesário faltoso ALFREDO BATISTA DOS SANTOS, em 33,02 UFIRs, que terá por base de cálculo o último valor 
fixado para a UFIR que corresponde a R$ 1,0641. Intime-se, por edital, o mesário faltoso desta decisão e, para, querendo, apresentar recurso em 03 
(três) dias. Após o decurso do prazo recursal, intime-se-o novamente, da mesma forma, desta feita para comprovar o pagamento da multa em 30 
(trinta) dias, sob pena de registro da multa em livro próprio, e, se for o caso, a remessa de peças à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato Grosso 
do Sul, para posterior inscrição em dívida ativa da União. A seguir, arquivem-se os autos. Ivinhema, 09 de maio de 2019. ROBERTO HIPÓLITO DA 
SILVA JÚNIOR Juiz da 27ª Zona Eleitoral".


