Ata de Convenção Municipal do Partido 17 - PSL
ATA DA CONVENÇÃO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, ESTADO
DE GOIÁS, PARA ESCOLHA DE CANDIDATOS A PREFEITO, A VICE-PREFEITO, A VEREADORES E
COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-se
os membros do órgão provisório do PARTIDO SOCIAL LIBERAL no município de Corumbaíba,
Estado de Goiás, na Av. Barão do Rio Branco, nº 80, Centro, Corumbaíba, Estado de Goiás, CEP
75.675-000, conforme o edital de convocação afixado na sede do partido e as notificações
pessoais feitas a todos os membros, no dia oito de setembro de dois mil e vinte, para
deliberarem acerca das candidaturas a Prefeito, a Vice-Prefeito e a Vereadores, com seus
respectivos números, e sobre as coligações partidárias e a sua denominação, e outros assuntos
de interesse do partido. Conforme disposição estatutária, eu, RODRIGO DA COSTA FERREIRA,
brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF nº. 896.394.801-34, inscrito no Título de
Eleitor n. 0367 6533 1031, município de Corumbaíba, Estado de Goiás, residente na Rua
Abdenago Ribeiro, s/nº, qd. 01, lt. 14, Lago Bonito, Corumbaíba – GO, CEP 75.675-000, telefone
celular: (64) 99626-6249, e-mail: rodricf@hotmail.com, presidi e também secretariei a sessão.
Após verificar a presença dos seguintes convencionais do PSL, os senhores: Hosana Batista
Rabelo, inscrita no CPF nº 939.942.901-63; José Ronaldo Silva, inscrito no CPF nº
491.754.161-15; Gabriel Azi Silva, inscrito no CPF nº 024.001.121-00; Valéria Helena de Souza,
inscrita no CPF nº 527.332.971-04; Dalva Bárbara de Jesus, inscrita no CPF nº 423.459.791-00;
Vitor de Oliveira Braga, inscrito no CPF nº 756.240.791-68; e Paulo Victor Neves Diniz, inscrito no
CPF nº 027.940.311-98, conforme a lista de presença, eu confirmei o quórum mínimo e declarei
instalada a convenção. E ainda avisei aos presentes que eles deveriam manter todos os
protocolos sanitários e também o uso de máscaras. Em seguida, fiz a leitura do edital e explanei
a todos que o motivo da convocação, conforme notificações pessoais e o próprio edital, era a
escolha de candidatos a Prefeito, a Vice-Prefeito e a Vereadores, com seus respectivos números,
e deliberar sobre as coligações partidárias e a sua denominação, e também outros assuntos de
interesse do partido, para as eleições municipais de Corumbaíba, no ano de 2020. Passando
para a ordem do dia, informei aos membros do PSL sobre a proposta do PODEMOS, do PL, do
PT, do PSD, do PDT, e do MDB, para formar uma coligação partidária com o PSL, para disputa
das eleições majoritárias, cabendo ao PODEMOS indicar os candidatos a Prefeito e VicePrefeito. Colocada por mim a proposta de coligação para disputa das eleições majoritárias em
votação, com a indicação do PODEMOS dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, ela foi
aprovada por unanimidade dos votos dos convencionais presentes, em votação aberta. Então eu
proclamei o resultado das votações, com a aprovação da coligação majoritária do PSL com o
PODEMOS, o PL, o PT, o PSD, o PDT, e o MDB, e a indicação dos candidatos a Prefeito e a VicePrefeito pelo PODEMOS. Em seguida, passamos a deliberar sobre a denominação da coligação
partidária majoritária, colocando-se o nome: A FORÇA DO POVO, para votação, tendo sido
aprovada por unanimidade dos votos dos convencionais presentes, em votação aberta. Depois,
coloquei para apreciação dos convencionais a nomeação do representante legal da coligação A
FORÇA DO POVO, tendo sido o nome do senhor MARCOS VINÍCIUS COSTA CARNEIRO, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito na OAB/GO nº 38.634, e inscrito no título de eleitor nº 0549 1036
1066, e inscrito no CPF nº 025.115.361-45, e inscrito no RG nº 4831316, expedido pela DGPC/
GO, com endereço profissional sito na Rua 5, nº 317, Centro, Corumbaíba, Goiás, CEP
75.675-000, telefone celular (64) 99246-6415, e e-mail: marcosvcc77@gmail.com, indicado e
aprovado por unanimidade pelos convencionais presentes, em votação aberta. Posteriormente,
eu informei aos convencionais que não houve nenhum pedido formalizado de candidato a
vereador. E por fim, esgotadas as deliberações, consultei aos convencionais se algum deles
queria fazer o uso da palavra e como não houve manifestação, passei a leitura da ata em voz
alta, que ao final foi aprovada por unanimidade dos convencionais presentes em votação aberta,
e encerrada por mim, RODRIGO DA COSTA FERREIRA, que presidi e secretariei a convenção.
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Corumbaíba, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Informações
15/09/2020 - 19:00 às 20:00
Data da Convenção

GO - CORUMBAÍBA
Localidade

RODRIGO DA COSTA FERREIRA - PRESIDENTE

PSL - 17
Partido

RODRIGO DA COSTA FERREIRA - PRESIDENTE

Presidiu os trabalhos

Secretariou os trabalhos

Cargo(s)
Prefeito
Vice-Prefeito

Dados da Coligação
A FORÇA DO POVO
Nome da coligação

MARCOS VINÍCIUS COSTA
CARNEIRO
Nome do representante

PDT; PT; MDB; PSL; PODE;
PL; PSD
Composição

Lista de Presença
Lista criada 16/09/2020 às 17:43:56
RODRIGO DA COSTA FERREIRA
Nome

HOSANA BATISTA RABELO
Nome

JOSÉ RONALDO SILVA
Nome

GABRIEL AZI
Nome

VALERIA HELENA DE SOUZA
Nome

DALVA BARBARA DE JESUS
Nome

VITOR DE OLIVEIRA BRAGA
Nome

PAULO VICTOR NEVES DINIZ
Nome
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