Ata de Convenção Municipal do Partido 13 - PT
ATA DA CONVENÇÃO DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS (AS) DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GRANJA.
Aos 12 dias do mês de Setembro de 2020, às 09 horas, no Ginásio Arrudinha, na Rua Trav. João
Pessoa S/N, nesta cidade de Granja, previamente convocados para na forma do Estatuto,
reuniram-se os convencionais do partido, o Presidente abriu a reunião saudando todos os
convencionais e demais presentes, o (a) Presidente da Convenção, Sr(a). José Almeida Gomes,
convidou a mim, Charles Ribeiro Guarinho para secretariar os trabalhos. Ato contínuo,
verificando a presença de quórum, o Sr. presidente declarou instalada a convenção e esclareceu
como funcionariam os trabalhos da presente Convenção Municipal e determinou a leitura do
Edital de Convocação dos convencionais. O mencionado Edital, datado de 01 de Setembro de
2020, foi publicado nos termos das normas estatutárias do Partido e da legislação eleitoral
vigente, com a seguinte ORDEM DO DIA: Discutir e decidir: 1. Deliberar sobre Coligação
Partidária, com vistas ao pleito eleitoral de 2020 no município de Granja-CE. 2. Escolha de
Candidatos Majoritários e Proporcionais às Eleições Municipais de 2020. 3. Definição dos
números dos candidatos a Vereador do Município de Granja/CE. 4. Outros assuntos de interesse
do partido. Inicialmente, o(a) Sr.(a) Presidente colocou em pauta as propostas recebidas para
celebrar coligação partidária, com a respectiva denominação, aos cargos majoritários neste
município, às Eleições de 2020. Após a manifestação de diversos convencionais, as mesmas
foram separadamente colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos
convencionais. O(a) Sr.(a) Presidente homologou a aprovação e celebração da coligação
partidária para as Eleições de 2020, com a denominação de “Nós Amamos Granja”, entre os
seguintes partidos políticos: Partido Democrático Trabalhista – PDT 12; Partido Social Liberal
PSL-17; Partido Liberal – PL 22, Partido Democrata - DEM 25 e Partido Social Democrático –
PSD 55, cabendo ao Partido Democrático Trabalhista – PDT 12, a indicação dos nomes dos
candidatos para os cargos majoritários de Prefeito e Vice-Prefeito. Na ocasião anunciou que
restou deliberado entre os convencionais a seguinte candidatura majoritária Prefeito(a): Juliana
Frota Lopes de Aldigueri Arruda, CPF nº 879.866.043-87, Tit de nº 048883970728, do PDT12;
Vice-Prefeito: Francisco Aníbal Oliveira de Arruda Coelho Filho, CPF nº 314.125.483-49, Tit de nº
000863480736 do PDT12. Posta em votação, a proposta de chapa majoritária para o executivo
municipal foi aceita por unanimidade dos presentes. Para representante desta coligação
partidária junto à Justiça Eleitoral foi escolhido e designado o(a) Sr.(a) Romeu Aldigueri de
Arruda Coelho com o CPF de nº 427.215.123-15 e Tit. e nº 035917760787, bem como
também foram aprovados por unanimidade como Delegados da Coligação os Senhor(a)´s: Vilani
Saldanha com o CPF de nº 695 249 203 87 e Tit. de nº 381268507/01, e Francisco Gonzaga
Sousa de Aquino, CPF de nº 739.297.003-87 e Tit. de nº 043767570752. A seguir, diante da
manifestação dos convencionais, o(a) Sr.(a) Presidente também Informou que em contato com
o Diretório Estadual foi deliberado que o Partido dos Trabalhadores no município de Granja, não
irá apresentar candidatos para as Eleições proporcionais neste município às eleições de 2020. O
Presidente parabenizou os escolhidos em convenção e informou que os limites de gastos de
campanha que serão de acordo com o que determina a Portaria TSE nº 638 de 01 de Setembro
de 2020, já definidos na legislação eleitoral, ficando autorizado, pelos convencionais presentes
que o Presidente do Partido poderá proceder à substituição e preenchimento de vagas
remanescentes da eleição proporcional, bem como a inclusão, exclusão e alteração na
coligação majoritária, enfim promover todos os ajustes necessários, sem necessidade de
realização de novas convenções, desde que respeitadas o Estatuto e as diretrizes do Órgão
Nacional do Partido. Ainda, o Secretário dos trabalhos lembrou a todos para providenciarem a
documentação necessária para o referido registro. Passando para o último item da Ordem do
Dia, o Sr. Presidente indagou se alguém desejava tratar de outros assuntos de interesse
partidário. Como ninguém se manifestou, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e
de todas e declarou encerrados os trabalhos. Em ato contínuo, o presidente determinou a leitura
da presente ata, estando todos de acordo, determinado que esta ata e sua lista de presença
fossem digitadas no Sistema Candex e o arquivo gerado transmitido ao TSE até a data de
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amanhã. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, as 12 horas, sendo esta ata
assinada por mim, Charles Ribeiro Guarinho, Secretário, e pelo(a) Presidente Municipal do PT de
Granja, Sr. José Almeida Gomes, servindo a lista de presença como comprovação da anuência
de todos.

Informações
12/09/2020 - 09:00 às 12:00
Data da Convenção

CE - GRANJA

PT - 13

Localidade

JOSÉ ALMEIDA GOMES - PRESIDENTE

Partido

CHARLES RIBEIRO GUARINHO - SECREATARIO

Presidiu os trabalhos

Secretariou os trabalhos

Cargo(s)
Prefeito
Vice-Prefeito

Dados da Coligação
NÓS AMAMOS GRANJA
Nome da coligação

ROMEU
ALDIGUERI
ARRUDA COELHO
Nome do representante

DE

PDT; PT; PSL; PL; DEM; PSD
Composição

Lista de Presença
Lista criada 12/09/2020 às 17:36:44
JOSÉ ALMEIDA GOMES
Nome

CHARLES RIBEIRO GUARINHO
Nome

RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE PAULA
Nome

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BALICA
Nome

ANTONIO REGINA GOMES DE ARAÚJO
Nome

MARIANA GOMES DE ARAÚJO
Nome

JERFFESON FONSECA GUARINHO
Nome

Identificador: 1ab9925268cae8ad652c8dcbf58e4512a2fe6dde
Página 2 de 2

