Ata de Convenção ESTADUAL do partido 11 - PP
Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09 horas, reuniu-se, no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins, em Palmas, Estado Tocantins, o Diretório Estadual do Progressistas no Tocantins, em reunião esta convocada na forma
do art. 8 da Lei 9.504/97, art. 8 caput da Resolução TSE 23.548/2017, do art. 26 do Estatuto Partidário e Edital de Convocação de
Convenção Estadual para escolha de Candidatos e Formação de Coligações – Eleições 2018 do Progressistas do Tocantins,
devidamente publicada na página 12 do Jornal do Tocantins, edição do dia 28 de julho de 2018, pelo Senhor Presidente do Diretório
Estadual do Progressistas, Deputado Federal Lázaro Botelho Martins, secretariada pelo Senhor Relmivan Rodrigues Milhomem,
para a deliberação da seguinte ordem do dia: 1. Votação para a formação de Coligações para a eleição majoritária e/ou eleição
proporcional do ano 2018 e deliberação sobre vagas a serem ocupadas pelo Partido na disputa. 2. Votação para a escolha de
candidatos do Progressistas para os cargos de Governador, Senadores e Suplentes, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
3. Sorteio dos respectivos números para os candidatos. 4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Depois de declarada a
abertura da reunião pelo Exmo. Srº. Presidente, após cumprimentar os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes das
comissões provisórias municipais, convencionais e correligionários presentes, ofertou aos presentes o conhecimento do motivo da
reunião, foi colocado em discussão a atual conjuntura política, econômica e partidária, para que fossem tomadas as decisões
necessárias. Em ato continuo o Srº. Relmivam Rodrigues Milhomem, chamou a atenção dos convencionais presentes para que não
deixassem de assinar a lista de presença, informou, também, que a escolha dos candidatos a Deputado Estadual, Deputado
Federal, Senadores, Governador e Vice-Governador do Estado do Tocantins, será dada por meio de consenso entre todos os
convencionais, respeitando as opiniões divergentes e acatando a decisão da maioria dos votantes. O Sr. Antonio Neiva Rêgo Júnior,
na qualidade de procurador do diretório e convencional titular, pediu vênia ao Srº. Secretário e defendeu que para aprovação dos
candidatos aos cargos de Governador e Vice-Governador, o qual será formada a coligação para a disputa das eleições
suplementares, fosse feita votação por aclamação dos membros presentes na reunião, no termos do Estatuto do Progressistas.
Após colocação em votação com o apoio dos demais a proposta do Sr. Antonio Neiva Rêgo Júnior foi aprovada por unanimidade.
Em seguida o Sr. Robson Menezes Ferreira, na qualidade de Secretário-Geral do Progressistas, pediu palavra para sugerir que a
escolha dos números dos candidatos fossem feita dando preferencia aos portadores de mandatos que desejem manter seu número
utilizado nas eleições anteriores, e que aos demais, após escolherem seus números, fossem submetidos a votação dos
convencionais, e que caso não houvessem divergências ou conflitos de escolha, fosse votado por aclamação. Depois de aprovada a
forma de escolha dos números dos candidatos, o Srº. Presidente solicitou ao Secretário da Reunião que fosse lido aos presentes em
plenário o nome dos pretensos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal, com seus respectivos números,
que representarão o Progressistas nas eleições gerais de outubro, para que fossem aprovados pelos convencionais. Depois de
aprovados os nomes dos candidatos e seus números, passou-se a deliberar sobre o apoio aos candidatos a Senadores, Governador
e Vice-Governador do Estado do Tocantins com suas respectivas siglas partidárias e o nome da coligação majoritária a ser
integralizada pelo Progressistas nas eleições gerais de 2018. Antes de ser colocado em apreciação e votação dos nomes dos
candidatos a senadores, governador e vice-governador o Sr. Presidente do Progressistas no Tocantins, afirmou aos convencionais
que os nomes de Mauro Carlesse para o cargo de Governador e de Wanderlei Barbosa para o cargo de vice-governador, ali
apresentados foram escolhidos de acordo com perfil ético, moral e que se encaixasse aos moldes do que determina o idealismo
partidário do Progressistas, bem como serem os melhores nomes para governar o Tocantins dada a necessidade de se ter um
governo estável e dinâmico, como se vê no exercício do “mandato tampão” e não seria justo com o progresso do Estado deixar de
prestar o apoio a esses nomes, dado ao brilhante trabalho que o Governador Carlesse tem desenvolvido desde que assumiu o
governo, relembrando, ainda, as palavras da convenção para as eleições suplementares, onde afirmou, que a eleição de Mauro
Carlesse e Wanderlei Barbosa, é fundamental para que o estado volte aos “trilhos” do crescimento econômico e desenvolvimento
eficiente, aliado a boa gestão do dinheiro público e estabilidade governamental. Ressaltou, ainda, que a opção por apoiar as duas
vagas ao Senado Federal, leva em conta o perfil ideológico do partido, bem como o compromisso que os próximos senadores
precisarão ter para com o desenvolvimento do Estado do Tocantins, e que não haveriam nomes melhores que o de José Wilson
Siqueira Campos, por este ser parte da história do Tocantins, que se arrasta desde quando ainda, era o Norte Goiano, e pela paixão
que Siqueira Campos tem pelo povo tocantinense e seu desenvolvimento. Lembrando que Siqueira preencherá a lacuna deixada
pelo nosso eterno e Saudoso Senador João Ribeiro. Falando do outro nome ao Senado, o Presidente, afirmou que não haveria
nome melhor para acompanhar o Senador Siqueira Campos, do que César Halum, que traz em sua carreira incontáveis serviços
prestados ao povo tocantinense, desde que quando era deputado estadual. E César Halum tem maturidade e experiência
necessária para ser um senador dinâmico e eficiente, como precisará o Governador Carlesse. Clamando, assim aos presentes que
fossem, quando convidados a votar na escolha dos nomes aos cargos de Senadores, Governador e Vice-Governador, que aprovem
unanimemente. Após a fala do Presidente do Progressistas, o Srº. Secretário deu oportunidade concedeu oportunidade aos
convencionais presentes e lideres do partido no estado para manifestarem sobre os temas. Após as falas dos convencionais
aguardou prazo para manifesto novas propostas. Não havendo nenhuma objeção ou proposta diversa da ofertada pelo Sr.
Presidente. Em ato continuo o senhor Secretário passou a palavra para o Senhor Presidente do Progressistas que colocou em
apreciação para os convencionais, não tendo manifesto em contrário, foi colocado em votação por aclamação, sendo aprovado por
unanimidade pelos convencionais presentes. Ficando assim definido como sendo os candidatos aos cargos de Deputado Estadual
pelo Progressistas do Tocantins, Cacildo Vasconcelos com o número 11000, Valderez Castelo Branco Martins com o número
11.145, compondo a Coligação TOCANTINS DE OPORTUNIDADES 1, Deputado Federal pelo Progressistas do Tocantins, Lázaro
Botelho Martins com o número 1145, compondo a coligação TOCANTINS DE OPORTUNIDADES. Para os cargos de Senadores da
República, José Wilson Siqueira Campos do DEM com o número 258 com suplentes Carlos Eduardo Gomes Torres – SD e Ogari
de Castro Pacheco – DEM, e César Hanna Halum do PRB com o número 101 com suplentes Darci Garcia Da Rocha – PATRIOTA e
Aquiles Pereira de Sousa - PRB, para o cargo de governador, o Senhor Mauro Carlesse do Partido Humanista da Solidariedade –
PHS, com o número 31 e vice-governador, o senhor Wanderlei Barbosa do Partido Humanista da Solidariedade, compondo, assim, a
coligação “GOVERNO DE ATITUDE, composta pelos partidos PHS, PROGRESSISTAS, PPS, PRB e DEM, para concorrer ao pleito
das eleições gerais de 2018. O senhor (a) Presidente também informou a respeito do valor máximo de gastos de campanha definido
pelo TSE, conforme anexo da Resolução nº 23.553/2017, sendo para o cargo de Governador a importância máxima de R$
4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais) observado o §3º do art. 5º, ao cargo de Senador R$ 2.5000,00

(dois milhões e quinhentos mil reais, para o cargo de Deputado Federal R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e
Deputado Estadual R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Foi nomeado o senhor Robson Meneses Ferreira como representante do
partido. Não havendo mais nada a tratar e após os agradecimentos aos presentes, a reunião foi dada por encerrada pelo Srº.
Presidente, da qual, para constar,mandou que eu Relmivan Rodrigues Milhomem, Secretário, lavra-se a presente Ata que lida e
achada conforme, vai devidamente assinada.

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
ADRIANO DOURADO DANTAS
ALBERTO DE JESUS ALVES
ALCIVAN JOSE RODRIGUES
ANTONIO FRANCISCO BORBA CARDOSO
ANTONIO NEIVA REGO JUNIOR
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
BARBARA MILLENA VITORIA MIRANDA
CACILDO VASCONCELOS
CARLOS ACY GAMA DE BARCELOS
CESAR SILVA ROCHA
CLAUDIO PEREIRA DE PAULA
CLEOMAR MARQUES DE SOUSA
EDILSON PEREIRA DA SILVA
HELIO DIONISIO DE SANTANA
EVA FERNANDES COSTA
GILLAYNNY MAJORIE DUARTE BORBA
GILMAR ALVES DOS SANTOS
GILMAR CARMO MARINHO
ISRAEL PEREIRA DA SIVLA
JOEDSON MARQUES PAREIRA
JOLDACI SOARES NECAS
JOSE MARIA MORAES FONSECA
LAZARO BOTELHO MARTINS
LUCIA HELENA ROVERI
Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

11000

CACILDO VASCONCELOS

003487952747

Masculino

11145

VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS

017641872704

Feminino

Candidatos ao cargo de Deputado Federal, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

1145

LAZARO BOTELHO MARTINS

017505292712

Masculino

Presidiu os trabalhos
Nome:

LÁZARO BOTELHO MARTINS

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.

