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Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as devidas anotações de praxe.

P.R.I.

Duartina, 12 de agosto de 2019.

_________________________________

Luciano Siqueira de Pretto

Juiz Eleitoral

Processo n.º 40-94.2019.6.26.0159

Assunto: Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018

Interessado: PPS de Ubirajara (Presidente: João Antonio Gonçalves / Tesoureiro: Merquiades Gonçalves Neto)

Advogado: Dra. Juliana Calzetta Gonçalves Anzolin, OAB/SP n. 424.969

Vistos.

Trata-se de prestação de contas partidárias do PPS de Ubirajara (exercício-2018), consistente na apresentação de declaração de ausência de 
movimentação financeira ou bens estimáveis em dinheiro assinada pelo respectivo presidente e tesoureiro da agremiação partidária.

Publicado Edital, não houve impugnação (fls. 06/07).

Tanto a unidade técnica responsável pela análise das contas (fls. 08) quanto o M.P.E. opinaram favoravelmente pela aprovação da presente 
prestação (fls. 11).

É o relatório. DECIDO.

Face a documentação apresentada e com fulcro nos artigos 45, inciso VIII, alínea “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE n.º 
23.546/2017, não havendo impugnação e constatada ausência de movimentação financeira com parecer favorável da unidade técnica de 
análise e do M.P.E., declaro PRESTADAS E APROVADAS as contas do PPS de Ubirajara referentes ao exercício de 2018.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as devidas anotações de praxe.

P.R.I.

Duartina, 12 de agosto de 2019.

_________________________________

Luciano Siqueira de Pretto

Juiz Eleitoral

Processo n.º 45-19.2019.6.26.0159

Assunto: Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018

Interessado: PR de Ubirajara (Presidente: Antonio Cesar de Oliveira / Tesoureiro: Marcelo dos Santos)

Advogado: Dra. Juliana Calzetta Gonçalves Anzolin, OAB/SP n. 424.969

Vistos.

Trata-se de prestação de contas partidárias do PR de Ubirajara (exercício-2018), consistente na apresentação de declaração de ausência de 
movimentação financeira ou bens estimáveis em dinheiro assinada pelo respectivo presidente e tesoureiro da agremiação partidária.

Publicado Edital, não houve impugnação (fls. 06/07).

Tanto a unidade técnica responsável pela análise das contas (fls. 08) quanto o M.P.E. opinaram favoravelmente pela aprovação da presente 


