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em branco;

 4. Certidão de regularidade do CRC do profissional de contabilidade habilitado;

 5. Verificando o Balanço patrimonial do exercício/2018, é apresentado o saldo positivo em seu ativo circulante de R$227,00, porém, esse 
valor não consta no respectivo extrato bancário na data de sua emissão, tão pouco no mês de encerramento do exercício 2018. Apresentar 
a conciliação bancária;

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Interessado, devem os autos retornarem à unidade técnica para manifestação conclusiva.

Publique-se. Cumpra-se.

Santana do Ipanema (AL), 23 de julho de 2019.

MARINA GURGEL DA COSTA

Juíza Eleitoral

20ª Zona Eleitoral

Decisões

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de suspensão de direitos políticos do eleitor ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, filho de ANTÔNIO NICOLAU SANTOS e IVONETE 
FERREIRA DOS SANTOS, nascido em 04/02/1983, em Campo Grande/AL, inscrição eleitoral n.º 292269610175.

Foi encaminhada pela vara do único ofício de Girau do Ponciano-al, informação que versa sobre Condenação. 

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a documentação da VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE Girau do Ponciano-AL, observa-se que o eleitor ADRIANO FERREIRA DOS 
SANTOS, foi condenado por sentença exarada nos autos do Processo n.º 0000977-42.2011.8.02.0012, com fulcro no art. 147, "caput", c/c 
art.69 do CP e art. 14, "caput" da Lai 10.826/2003, restando como efeito da condenação criminal a suspensão dos direitos políticos. 

Em conformidade com os documentos constantes dos autos, uma vez comprovada a condenação criminal com sentença transitada em 
julgado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, DECIDO pela suspensão dos direitos políticos do eleitor ADRIANO 
FERREIRA DOS SANTOS.

Ao Cartório Eleitoral para os procedimentos necessários ao cumprimento desta Decisão, lançando-se, no Cadastro Eleitoral, o ASE 337  
Suspensão de Direitos Políticos por Condenação Criminal, de tudo certificando-se. 

P. R. I.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Traipu/AL, 31 de julho de 2019.

Elielson dos Santos Pereira

Juiz da 20ª. Zona Eleitoral

Editais

EDITAL N.º03/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DO PT.

O Excelentíssimo Senhor Dr. Elielson dos Santos Pereira, MM. Juiz da 20ª. ZE - Traipu/AL, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, para os fins previstos no art. 59, §1º da Res. TSE nº. 23.553/17, 
que foi protocolado nesse Cartório Eleitoral sob o nº. 1.156/2019, a apresentação das contas finais do partido PT (2018) no município de 
Traipu/AL, podendo qualquer outro partido político ou interesssado, no prazo de 03 (três) dias, contados dessa publicação, apresentar 


