
Ata de Convenção MUNICIPAL do partido 13 - PT

ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE APOIO PARA ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
DE VIDAL RAMOS-SC. PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT. EM CONFIRMIDADE COM A RESOLUÇÃO nº 7.983.
Aos 04 dias do mês de Agosto de 2018, ás 13:30 horas, OBRA KOLPING, na rua Jerônimo Back nº 70, CEP 88443-
000, Vidal Ramos, Santa Catarina, instalou-se a convenção Municipal do PT, neste ato representando o Presidente
Disnei Koerich o Sr. Vice-Presidente Cesar Juttel Presidiu os trabalhos da convenção Municipal, em Atendimento ao
edital de convenção publicado  em Mural  da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia; votação de proposta de coligações partidárias para Eleições Suplementares, votação das
chapas de candidatos as eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, votação de denominação da coligação e analise e
aprovação das propostas a serem definida apoio a coligação PT-MDB-PP. O Presidente pediu para que o secretario ,
secretariar os trabalhos Sr. Solange Domingos Capistrano os trabalhos, convencional do PT. Havendo numero para
deliberar, conforme assinaturas lançadas na listas de presença, o Presidente, após tecer considerações sobre os
objetivos da convenção, anunciou que foi decidido apoiar a candidatura de HELMUT STOLTENBERG E ODILMAR DE
SOUZA ( Nego Souza), candidatos, a Prefeito e Vice Prefeito realizou-se por aclamação aprovação da chapa. A seguir
comunicou que inicialmente se deliberará sobre a coligação do PP com MDB e o PT para Eleições Suplementares
Vidal Ramos, votação esta realizada por aclamação aprovada por unanimidade pelos presentes, após Aprovação do
resultado o presidente reassumiu a direção dos trabalhos, para homologar a proposta majoritária entre PT, MDB e o
PP. Aprovadas as COLIGAÇÕES PARTIDARIAS, para eleições suplementares majoritária, o presidente submeteu á
votação por aclamação do CANDIDATO A PREFEITO do nome HELMUT STOLTENBERG(PP) e para VICE-PREFEITO
ODILMAR DE SOUZA (MDB) ( NEGO SOUZA), para disputa da eleição suplementar de 28 de outubro de 2018. Para
representar o PP perante a Justiça Eleitoral foram delegados os senhores Givago Capistrano, Cesar Juttel e Odelmar
Capistrano. Em discussão e  após votação, foi aprovada a denominação PARA VIDAL RAMOS CONTINUAR
CRESCENDO. Em seguida, foram colocados em discussão as propostas que serão definidas pelo candidato a
Prefeito, as quais foram aprovadas por unanimidade e passam a fazer parte da Ata, como seu anexo. Antes de
encerrar os trabalhos, o presidente pediu que o candidato entregassem no mais breve prazo, na secretaria do
partido, os documentos exigidos para o registro da candidatura, em duas vias autenticadas, lembrando a todos, que
deveriam providenciar as declarações de bens. Em seguida anunciou que de posse da documentação, iriam ser
tomadas as providencias para o registro da candidatura. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a convenção, da
qual para efeitos legais, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo Vice-Presidente Cesar Juttel, pelo
secretario Solange Domingos Capistrano, pelo demais convencionais presentes que desejarem.

Lista de presença da Ata de Convenção:

Nome

CESAR JUTTEL

Lista de Candidatos:

Candidatos ao cargo de Prefeito, concorrerá COLIGADO

Número Candidato Título Eleitoral Sexo

11 HELMUT STOLTENBERG 016750750965 M

CESAR JUTTELNome:

Cargo: VICE PRESIDENTE

Presidiu os trabalhos

* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente ata de convenção são verdadeiras e assumo
o compromisso de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os comprovantes originais.


