Ata de Convenção ESTADUAL do partido 23 - PPS
Lista de presença da comissão executiva do Partido Popular Socialista no estado do Ceará, realizada em cinco de agosto de 2018.
Aos cinco dias do mês de agosto de 2018, às 17 horas, na sede do Partido Popular Socialista – PPS/Ceará, localizada na rua
Alfredo Ladislau, número 1406, Bairro Varjota, Fortaleza – Ceará, reuniram-se os membros da comissão executiva do PPS,
convocados no dia 04 de agosto de 2018 na convenção eleitoral do partido, para deliberar sobre a participação do partido na
coligação majoritária. O Presidente do PPS Ceará, Alexandre Pereira Silva, abriu os trabalhos e convocou o senhor Pedro Beal de
Freitas Vasconcelos, tesoureiro do partido, para secretariar os trabalhos. Passando para o primeiro ponto da reunião, o Presidente
apresentou a possibilidade de sair coligado com os partidos que prestam apoio ao governador Camilo Santana, sendo colocado em
debate. Após as conversações, os membros da comissão executiva do PPS Ceará, respaldado pela convenção eleitoral, decide que
o nosso partido fará coligação com as seguintes agremiações partidárias: Partidos dos trabalhadores – PT, Partido Progressista PP; Partido Socialista Brasileiro – PSB, Partido da República – PR, Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Democratas, Partido
Democrático Trabalhista – PDT, Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Partido Republicado Progressista –PRP, Partido Verde – PV,
Partido da Mobilização Nacional – PMN, Partido Pátria Livre – PPL, Patriotas, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB,
Partido da Mulher Brasileira – PMB, Democratas – DEM, sendo esta denominada “Por um Ceará cada vez mais forte”, sendo
indicado para concorrer ao cargo de Governador do Estado do Ceará o senhor Camilo Sobreira de Santana (PT), número 13, CPF
289.585.273-15, título de eleitor 010449790752; para vice governador a senhora Maria Izolda Cela de Arruda Coelho (PDT), CPF
208.730.773-34, titulo de eleitor 009354870752; para o cargo de senador foi indicado o senhor Cid Ferreira Gomes (PDT), número
123, CPF 209.120.133-20, título de eleitor 9288930779; para primeiro suplente de senador o senhor Prisco Rodrigues Bezerra
(PDT), CPF 427.484.963-53, título de eleitor 033317720701; para segundo suplente de senador o senhor Júlio Ventura Neto (PDT),
CPF 118.531.583-72, título de eleitor 000913540752. Seguindo os trabalhos, os membros da Comissão Executiva do PPS ratifica a
indicação do senhor José Nelson Martins Sousa, CPF 228.763.323-53, título de eleitor 175412230795, como representante da
coligação majoritária junto ao TRE. Finalizando os trabalhos, o presidente suspendeu a convenção para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao senhor secretário para que procedesse a leitura da ata, na qual foi aprovada por
unanimidade pelos convencionais. O presidente agradeceu a presença de todos, finalizando a reunião às 18:30hs. A ata vai
assinada por mim, Pedro Beal de Freitas Vasconcelos, secretário dos trabalhos e pelo senhor Alexandre Pereira Silva, presidente
dos trabalhos, e por todos os presentes.
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* 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.

