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Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sp.jus.br

Publicado Edital de Ciência de Eliminação de Documentos no Diário da Justiça Eleitoral, bem como afixado em cartório no local de costume, 
e ainda encaminhado por e-mail ao Centro de Memória Eleitoral, decorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem oposição ou manifestação de 
interesse no material a ser descartado.

Isto posto determino o descarte, por fragmentação, dos materiais relacionados na LED, a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto do 
corrente ano, a partir das 9 horas, nas dependências do cartório eleitoral, acompanhado pelas servidoras Carla Corongiu, Mariana Neris 
Silva, Maiara Luciane Zancan e Silvana de Souza Redoval Moura.

P.R.I.C.

Pereira Barreto, 19 de agosto de 2019

Luciano Correa Ortega

Juiz Eleitoral

92ª ZONA ELEITORAL - PIRACAIA

ATOS JUDICIAIS

Edital

Edital n.º71/2019 

O Excelentíssimo Senhor Doutor LUCAS DE ABREU EVANGELINOS, MM. Juiz da 092.ª Zona Eleitoral – Piracaia/SP, no uso de suas atribuições 
legais:

VEM tornar público, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que o Diretório Municipal do partido abaixo relacionado 
apresentou sua prestação de contas, referente às Eleições de 2018, facultando a qualquer partido político, candidato, coligações ou a 
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação em petição 
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de indícios de irregularidade na movimentação financeira ou dos 
bens estimáveis nas referidas contas.

Prestação de Contas n.º Partido Político Advogado(a)

46-45.2018.6.26.0092 DEMOCRATAS – DEM (JOANÓPOLIS/SP) MARIA CONCEIÇÃO MOTTA – OAB/SP 72.100

E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja publicado o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo – DJESP.

Dado e passado nesta cidade de Piracaia, aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2019. Eu, _______________, Felipe Rodrigues, Chefe de 
Cartório (Analista Judiciário), digitei e conferi.

LUCAS DE ABREU EVANGELINOS, JUIZ ELEITORAL.

Edital

EDITAL n° 72/2019

O Excelentíssimo Senhor Doutor LUCAS DE ABREU EVANGELINOS, MM Juiz da 092ª Zona Eleitoral de Piracaia, no uso de suas atribuições 
legais: FAZ SABER, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, que o Diretório Municipal do 
Partido Político abaixo apresentou sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 e que estes autos permanecerão em 
Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia 
identificação, registro e pagamento das respectivas custas das cópias. Segue anexo, ao presente Edital, o balanço patrimonial e o 
demonstrativo de resultado do referido partido.

Prestação de Contas nº Partido Político / Município


