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formação, referente aos eleitores vinculados a esta 10ª Zona Eleitoral de Palmeira dos Índios, apresentada na data de 14/03/2019, 
processo SEI de n.º 0002281-28.2019.6.02.0010, contendo 17 (dezessete) assinaturas, objetivando constituição perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096/1995, podendo qualquer interessado apresentar impugnação, em petição fundamentada, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste edital, dos dados constantes na lista citada, tudo em conformidade com o artigo 14 e 
seus parágrafos, da Resolução TSE n.º 23.571 (disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos).

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, que será publicado no diário oficial eletrônico da justiça eleitoral 
alagoana e afixado em uma via no mural do Cartório Eleitoral.

Dado e passado nesta cidade de Palmeira dos Índios, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, 
_______________ Carlos Henrique Costa de França, Chefe do Cartório da 010ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital. 

JOSÉ MIRANDA SANTOS JÚNIOR

Juiz Eleitoral

13ª Zona Eleitoral

Editais

Edital 02/2019

O Excelentíssimo Senhor Luciano Américo Galvão Filho, Juiz Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral, com sede no município de Penedo/AL, no uso 
de suas atribuições legais, faz publicar, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 45, 
I, da Resolução TSE nº. 23.464/2015, que os partidos políticos de Penedo, abaixo relacionados, apresentaram a Declaração de Ausência de 
Movimentação de Recursos, no exercício financeiro de 2016, as quais se encontram em Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, 
no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, em petição fundamentada e acompanhada 
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Partido da Mobilização Nacional - PMN

Partido Democratas - DEM

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Partido Social Democrata Cristão - PDSC

Partido da República - PR

Partido Solidariedade - SD

Partido Humanista da Solidariedade -PHS

Partido da Mulher Brasileira - PMB

Partido Republicano da Ordem Social - PROS

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Partido Popular Socialista - PPS

Partido Progressista - PP

E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume, bem 
como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Alagoas - DJEAL.

Dado e passado nesta cidade de Penedo/AL, aos 14 dias do mês de março do ano de  2019. Eu,               ,  Flodualdo Marques da Silva, 
Analista Judiciário, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo juiz eleitoral.

Luciano Américo Galvão Filho

Juiz Eleitoral da 13ª ZE- Penedo/AL


