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EDITAL 

 
EDITAL nº 002/2019/8ªZE/RO 
 
O MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Colorado do Oeste, Senhor ELI DA COSTA JÚNIOR, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas por Lei: 
 
CONSIDERANDO o devido processamento das prestações de contas anuais dos órgãos partidários municipais, 
de acordo com a Resolução nº. 23.553/2017; 
 
CONSIDERANDO o devido atendimento ao princípio da publicidade; 
 
Resolve: 
 
Art. 1º. Tornar público, em cumprimento ao art. 59, da Resolução nº. 23.553/2017, para fins de impugnação, que 
as agremiações elencadas nos parágrafos deste artigo apresentaram a declaração de ausência de movimentação 
de recursos. 
   
§ 1º.  Agremiações partidárias do município de Chupinguaia. 
   
I. Movimento Democrático Brasileiro - MDB. 
Presidente: Valmir Passito Xavier 
Tesoureiro: Wilson Carvalho Da Silva 
 
Art. 2º. Informar que a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e 
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no 
período, no prazo de 03 (três) dias, contados da data de publicação deste edital. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, vai publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do TRE/RO e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Colorado do 
Oeste, Estado de Rondônia, aos quatorze de março de dois mil e dezenove, Eu, ________ Marcel Barboza 
Ferreira, Chefe de Cartório da 8ª Zona Eleitoral de Rondônia, digitei o presente. 
 
Eli da Costa Júnior 
Juiz Eleitoral 
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Classe 18 
SADP 30.668/2016 
Interessado: ULYSSES CASSIANO MICHALZUK DOS SANTOS 
SENTENÇA 
Trata-se de transação penal ofertada pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 63) ao Sr. ULYSSES CASSIANO 
MICHALZUK DOS SANTOS. 
Homologada a transação penal, o beneficiado comprometeu-se a pagar a quantia de um salário mínimo em 
gêneros alimentícios destinados à Associação Beneficente São Camilo (fl.73). 
O beneficiado apresentou comprovantes de entrega de alimentos à Associação Beneficente São Camilo: 
I. Em 26/12/2018 no valor de R$254,92 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) (fls. 78-
80); 
II. Em 04/02/2019 no valor de R$353,70 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) (fls. 86-89); 
III. Em 01/03/2019 no valor de R$349,67 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) (fls. 95-
97). 


