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notificações procedidas, inadimplente a Agremiação Partidária Municipal, determino, sucessivamente, nos termos do art. 30 da Resolução 
23.546/17: 1. a autuação na classe Prestação de Contas - PC; 2. a suspensão automática da distribuição ou repasse do Fundo Partidário com 
o encaminhamento de ofícios necessários; 3. Persistindo a não apresentação das contas, efetue a serventia: a) a juntada dos extratos 
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma §2º do art. 6º; b) a colheita e certificação no processo das 
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou 
distribuição de recursos do Fundo Partidário; c) a oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das 
informações de que tratam as alíneas a e b. Após, conclusos.” Jales/SP, 19 de julho de 2019. Melissa Bethel Molina. Juíza Eleitoral 
Substituta”.

Prestação de Contas nº 46-73.2019.6.26.0427 - Classe 25

Protocolo nº 53.399/2019

Procedência: Urânia/SP (Juízo da 427ª Zona Eleitoral de Urânia/SP)

Interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS

Interessada: Edith Muglia - Presidente

Interessado: Ênio Soler do Amaral Junior - Tesoureiro

Assunto: Prestação de contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Urânia/SP - Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Pedido de 
Providências

Nos autos do processo supramencionado, foi proferido pela Exma. Juíza Eleitoral, à fl. 10, o despacho que segue: “Vistos. Regulares as 
notificações procedidas, inadimplente a Agremiação Partidária Municipal, determino, sucessivamente, nos termos do art. 30 da Resolução 
23.546/17: 1. a autuação na classe Prestação de Contas - PC; 2. a suspensão automática da distribuição ou repasse do Fundo Partidário com 
o encaminhamento de ofícios necessários; 3. Persistindo a não apresentação das contas, efetue a serventia: a) a juntada dos extratos 
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma §2º do art. 6º; b) a colheita e certificação no processo das 
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou 
distribuição de recursos do Fundo Partidário; c) a oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das 
informações de que tratam as alíneas a e b. Após, conclusos.” Jales/SP, 19 de julho de 2019. Melissa Bethel Molina. Juíza Eleitoral 
Substituta”.

Prestação de Contas nº 50-13.2019.6.26.0427 - Classe 25

Protocolo nº 53.410/2019

Procedência: Urânia/SP (Juízo da 427ª Zona Eleitoral de Urânia/SP)

Interessado: Partido Social Cristão - PSC

Interessado: Jacir Pontel - Presidente

Interessado: José Marcos Poltroniere Tanajura - Tesoureiro

Assunto: Prestação de contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Urânia/SP - Partido Social Cristão - PSC - Pedido de Providências

Nos autos do processo supramencionado, foi proferido pela Exma. Juíza Eleitoral, à fl. 10, o despacho que segue: “Vistos. Regulares as 
notificações procedidas, inadimplente a Agremiação Partidária Municipal, determino, sucessivamente, nos termos do art. 30 da Resolução 
23.546/17: 1. a autuação na classe Prestação de Contas - PC; 2. a suspensão automática da distribuição ou repasse do Fundo Partidário com 
o encaminhamento de ofícios necessários; 3. Persistindo a não apresentação das contas, efetue a serventia: a) a juntada dos extratos 
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma §2º do art. 6º; b) a colheita e certificação no processo das 
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou 
distribuição de recursos do Fundo Partidário; c) a oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das 
informações de que tratam as alíneas a e b. Após, conclusos.” Jales/SP, 19 de julho de 2019. Melissa Bethel Molina. Juíza Eleitoral 
Substituta”.

Prestação de Contas nº 52-80.2019.6.26.0427 - Classe 25

Protocolo nº 53.408/2019

Procedência: Urânia/SP (Juízo da 427ª Zona Eleitoral de Urânia/SP)

Interessado: Partido Social Democrático - PSD

Interessado: Maurício Fabrício Cassuchi - Presidente

Interessada: Julia Soubhia Garcia - Tesoureira

Assunto: Prestação de contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Urânia/SP - Partido Social Democrático - PSD - Pedido de Providências

Nos autos do processo supramencionado, foi proferido pela Exma. Juíza Eleitoral, à fl. 10, o despacho que segue: “Vistos. Regulares as 


