Ata de Convenção ESTADUAL do partido 25 - DEM
Ata da Convenção Estadual do Partido Democratas, realizada aos 04 dias do mês de Agosto de 2018, das 10:00 horas às 13:00
horas, no escritório do Democratas localizado na quadra 106 sul alameda 12 lote 34, Palmas – TO, onde instalou-se a Convenção
Estadual do DEMOCRATAS, com a presença da maioria dos convencionais sob a presidência do Senhor(a) Presidente DEPUTADA
FEDERAL MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE, que convidou a mim, DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS, para secretariar os trabalhos. Em seguida declarou instalados e abertos os trabalhos da presente Convenção Política e
determinou a leitura do Edital de Convocação dos Convencionais. O mencionado Edital, datado de 19 do mês de Julho de 2018, foi
publicado nos termos das normas estatutárias do partido DEMOCRATAS e da legislação eleitoral vigente, especialmente na sede
partidária, no site http://www.dem.org.br/wp-content/uploads/2018/07/edital-de-convocacao.pdf, em circulação no dia 25 do mês
Julho de 2018 e no placar do Cartório Eleitoral, com a seguinte ORDEM DO DIA: Discutir e decidir: 1) as propostas de celebração de
coligações partidárias com outros partidos políticos, para os cargos majoritários e proporcionais nas eleições estaduais de 7 de
outubro de 2018; 2) a denominação das respectivas coligações partidárias; 3) a escolha e designação de representante para cada
coligação partidária com atribuições de presidente de partido, para tratar dos seus interesses perante a Justiça Eleitoral; 4) a escolha
e homologação dos nomes dos seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. 5) sorteio dos números com os quais os
candidatos concorrerão; 6) preenchimento de vagas remanescentes; 7) Limite de gastos de campanha; 5) Outros assuntos de
interesse partidário e eleitoral. Inicialmente, o(a) Sr.(a) Presidente colocou em pauta as propostas recebidas para celebrar coligação
partidária, com as respectivas denominações, aos cargos majoritários e proporcionais às Eleições de 2018. Após a manifestação de
diversos convencionais, as mesmas foram separadamente colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos
convencionais, por aclamação. O(a) Sr.(a) Presidente homologou a aprovação e celebração da coligação partidária para as Eleições
Majoritárias de 2018, com a denominação de “GOVERNO DE ATITITUDE”, entre os seguintes partidos políticos: Partido
DEMOCRATAS, PHS, PRB, PROS, PROGRESISTA, PMN, PPS, SOLIDARIEDADE, PP, PRATIOTA, PTC e AVANTE, cabendo ao
Partido PHS, a indicação do nome do candidato para o cargo de Governador e ao Partido PHS a indicação do nome do candidato ao
cargo de Vice-Governador. Para os cargos de Senador foram apresentados os nomes de JOSE WILSON SIQUEIRA CAMPOS, nº
258 do Partido DEM e OGARI DE CASTRO PACHO, Como 2º Suplente do Partido DEM. Apresentados os nomes da majoritária,
estes foram aprovação por aclamação. Ato contínuo, para representante do partido DEMOCRATAS - DEM na coligação majoritária
junto à Justiça Eleitoral foi escolhido e designado o(a) Sr.(a) Dr: RICARDO HAAG, brasileiro, Casado, Advogado inscrito na
OAB/TO, sob o nº 4.143. A seguir, diante da manifestação dos convencionais, o(a) Sr. (a) Presidente também declarou aprovada e
celebrada a coligação partidária para as Eleições Proporcionais com a denominação de “COLIGAÇÃO TOCANTINS DE
OPORTUNIDADES 1” entre os seguintes partidos políticos: DEMOCRATAS, PHS, PRB, PROS, PROGRESISTA, PMN, PPS,
SOLIDARIEDADE, PP, PRATIOTA, PTC e AVANTE. O senhor(a) Presidente promoveu, em seguida, o sorteio dos números a serem
utilizados pelos candidatos ao pleito proporcional. Considerando a prerrogativa dos candidatos no pleito de 2014, de utilizarem
novamente os números daquela eleição e o sorteio ocorrido, verificou-se a seguinte relação: Para Deputados Federais, haverá
coligação com os partidos DEMOCRATAS, PHS, PRB, PROS, PROGRESISTA, PMN, PPS, SOLIDARIEDADE, PP, PRATIOTA,
PTC e AVANTE, tendo como a coligação sido denominada de TOCANITNS DE OPORTUNIDADE. 1)Maria Auxiliadora Seabra
Rezende, nº 2580; 2) Carlos Henrique Gaguim, nº 2525, 3) Doriene Oliveira, nº 2555. C) Para os cargos de Deputados Estadual
haverá coligação com os partidos: DEMOCRATAS, PHS, PRB, PROS, PROGRESISTA, PMN, PPS, SOLIDARIEDADE, PP,
PRATIOTA, PTC e AVANTE, tendo a coligação a denominação de Tocantins de Oportunidade I : 1) José Eduardo de Siqueira
Campos, nº 25888, 2) Solany Maria Souza Moreira, nº 25192, 3) Silvia Helena da Silva Marrafon, nº 25123, 4) Félix Valuar de
Sousa Barros, nº 25678, 5) Caio César Cordeiro, nº 25555, 6) Cleide Araújo Barbosa, nº 25000, O senhor(a) Presidente também
informou a respeito do valor máximo de gastos de campanha definido pelo TSE, conforme anexo da Resolução nº 23. 546/2017,
sendo estipulado para o cargo de deputado Estadual R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e Deputado Federal R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais). Ato contínuo, foi deliberado que a responsabilidade pela preparação e apresentação da
prestação de contas da campanha é exclusiva de cada candidato, que deve tomar as devidas providências para entregá-la, no prazo
estabelecido, à Justiça Eleitoral. Também ficou aprovado e delegado aos membros da Executiva Estadual, a competência e os
poderes para promover o preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e
proporcionais. O senhor(a) Presidente apresentou aos candidatos escolhidos nesta Convenção, orientações quanto ao pedido de
registro de candidatura, esclareceu que consta disponível no sítio do Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-to.jus.br), dentro do menu
“Eleições 2018”, material orientativo relativo ao registro de candidaturas, dentre eles, rascunho do RRC (impresso do sistema
CANDex) e Formulário da Declaração de Bens para o devido preenchimento pelos candidatos escolhidos na convenção, e ainda,
check list onde está especificado a documentação que o candidato deverá entregar ao partido. O senhor(a) Presidente recomendou
aos candidatos que providenciem com brevidade toda a documentação, inclusive, o arquivo digital com a foto e as certidões
devidamente digitalizadas para agilizar o processo de inserção dos dados no Sistema CANDex. Além disso, exortou os
convencionais para a observância e cumprimento das disposições estatutárias, especialmente a fidelidade e disciplina partidárias, as
diretrizes legitimamente estabelecidas pelo Partido e as instruções básicas adotadas pela coordenação da campanha eleitoral. Ao
final, o senhor(a) Presidente conclamou a todos para envidarem esforços na busca e conquista de votos para a vitória dos
candidatos em todos os níveis.
Nada mais havendo a tratar e deliberar, o senhor(a) Presidente declarou encerrada a presente Convenção Estadual, determinou a
lavratura da presente ata para registrar os fatos ocorridos e as decisões tomadas para produção de suas finalidades e os efeitos
jurídicos e legais. O senhor(a) Presidente solicitou que em cumprimento à legislação eleitoral vigente, que a presente ata seja
digitada e assinada em duas vias para encaminhamento ao Juízo Eleitoral, em vinte e quatro horas após a realização dessa
convenção. Assim depois de lida e aprovada, vai assinada por DEPUTADA FEDERAL MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE e
DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS, respectivamente, Secretário (a) e Presidente do Diretório
Estadual e desta Convenção Estadual do DEMOCRATAS do Estado do Tocantins.

DEPUTADA FEDERAL MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
Presidente do Democratas Tocantins

DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Secretário dos Trabalhos

Lista de presença da Executiva Estadual.
Vanessa Alencar Pinto
Marcelo Lucena dos Santos
Agnaldo Lima Sodré
Aluízio Noleto Júnior
Giullian Oliveira Carmo
José Bonfim da Silva

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
DIOGO
Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Deputado Federal, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

2580

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE

033950552755

Feminino

2525

CARLOS HENRIQUE AMORIM

00179632798

Masculino

Candidatos ao cargo de Senador, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

258

JOSE WILSON SIQUEIRA CAMPOS

018114572712

Masculino

Candidatos ao cargo de 2º Suplente, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

258

OGARI DE CASTRO PACHECO

023334720108

Masculino

Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

25888

JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

018118342780

Masculino

25678

FELIX VALUAR DE SOUSA BARROS

017547752704

Masculino

Lista de Candidatos:
25192

SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA

023661611252

Feminino

25555

CAIO CESAR CORDEIRO

033922152720

Masculino

25123

SILVIO HELENA DA SILVA MARRAFON

239599820191

Masculino

25000

CLEIDE ARAUJO BARBOSA

028959312704

Feminino

Candidatos ao cargo de Deputado Federal, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

2555

DORIENE OLIVEIRA GOMES

038923982704

Feminino

Presidiu os trabalhos
Nome:

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE

Cargo:

PRESIDENTE

* 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.

