Ata de Convenção ESTADUAL do partido 20 - PSC
ATA DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DO CEARÁ, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE
2018, PARA DELIBERAR SOBRE A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS DE GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR,
SENADOR, SUPLENTE DE SENADOR, DEPUTADOS FEDERAL E ESTADUAL, COLIGAÇÕES MAJORITÁRIA E
PROPORCIONAL PARA O PLEITO DE 7 DE OUTUBRO DE 2018.
Ata da Convencao Eleitoral Estadual para a deliberação de coligacao e escolha dos candidatos a Governador, Vice-Governador,
Senador, Suplentes e Deputados Federais e Estaduais, que deverao concorrer as eleicoes de 07 de outubro de 2018 no Estado do
Ceará. Aos 05 de agosto de 2018, as 14:00 horas, na Rua Silva Paulet, 701 - Sala de Reuniões - Bairro: Meireles, instalou-se a
Convencao Eleitoral Estadual do Partido, sob a Presidencia da Senhora VIVIAN NICOLLE BARBOSA ALCÂNTARA Presidente da
Comissao Executiva Estadual em atendimento aos Editais de Convocacao publicado no dia 27 de julho de 2018, para deliberação
sobre a seguinte ordem do dia: I - deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária e proporcional e discussão,
aprovação e nome da coligação (se houver coligação); II – escolha de candidato a Governador e Vice-Governador; III - Escolha de
candidato ao Senado; IV- Escolha de candidatos a Deputado Federal; Estadual/Distrital; V - Sorteio dos números para candidatos a
Deputado Federal e Estadual; VI - outros assuntos de interesse partidário e eleitoral”. A Senhora Presidente homologou a aprovação
e celebração da coligação partidária para as Eleições Majoritárias de 2018, com a denominação de “A FORÇA DO POVO”, entre os
seguintes partidos políticos: MDB, PHS, AVANTE, SD, PSD, PSC, PODEMOS e PRB. Cabendo ao Partido MDB a indicação do
candidato a primeira vaga de Senador, que recaiu sobre o nome de cabendo ao Partido MDB a indicação do candidato a primeira
vaga de Senador, que recaiu sobre o nome de Eunício Lopes de Oliveira, CPF: 036.790.043-20, Título de eleitor: 000905050744,
com o número de legenda 151, cabendo ao Partido MDB a indicação do candidato para o cargo de primeiro Suplente de Senador,
que recaiu sobre o nome de Gaudencio Gonçalves de Lucena, CPF: 034.296.283-34 Título de eleitor: 322240752, cabendo ao
partido PSD a indicação do candidato para o cargo de segundo Suplente de Senador, que recaiu sobre o nome de Francisco
Edmilson Mota Bastos, CPF: 538.471.133-72 Título de eleitor: 037203020795. Para representante da coligação majoritária junto à
Justiça Eleitoral foi escolhido e designado o(a) Sr.(a) João Alves de Melo, RG: 150290 SSP/CE, CPF: 002.227.633-53, Título de
eleitor: 0213760744. Para compor a mesa dos trabalhos, o presidente convidou a mim JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA,
convencional do partido, para secretariar os trabalhos da Convencao. Havendo numero legal para deliberar, conforme constatado
pelas assinaturas na respectiva lista de presenca, a Senhora Presidente abriu os trabalhos e teceu comentarios sobre os objetivos
da convencao, falou sobre conjuntura política estadual. Em seguida, a Senhora Presidente informou que o PSC lança-se na
coligação proporcional (MDB, PHS, AVANTE, SD, PSD, PSC, PODEMOS e PRB), tanto para candidatos à Deputada Federal e
Estaduais, cuja composição segue abaixo transcrita nesta ata. Em seguida, o Presidente determinou a realização do sorteio dos
números dos candidatos aos cargos proporcionais, o que foi feito. Seguindo, a Senhora Presidente determinou a transcrição dos
nomes, CPF, Títulos de Eleitores, e os numeros dos candidatos escolhidos nesta Convencao:
DEPUTADA FEDERAL:
1.
VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA, CPF 430.869.773-53, TITULO DE ELEITOR 033397060760, NÚMERO 2020;
DEPUTADOS ESTADUAIS:
1.
MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO FRANKLIN, CPF 143.493.293-15, TITULO DE ELEITOR 0004 42730795, NÚMERO 20777;
2.
GIDEON QUEIROZ FILHO, CPF 220.174.533-15, TÍTULO DE ELEITOR 023418580736, NÚMERO 20123;
A senhora 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 Senador a importância de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais),
para o cargo de Deputado Federal a importância de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e para o cargo de
Deputado Estadual a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 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 Presidentes das
Comissões Provisórias e dos Diretórios Estaduais a competência e os poderes para promover o preenchimento das vagas
remanescentes, a substituição de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como sobre eventuais e futuras
coligações na Chapa Majoritária com outras agremiações partidárias que ainda não realizaram convenção. Ao final, a senhora
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, a senhora 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. A senhora 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.
Para representante da coligação majoritária junto à Justiça Eleitoral foi escolhido e designado o(a) Sr.(a) Gaudencio Gonçalves de
Lucena, RG: 391.026 SSP/CE, CPF: Título de eleitor: 322240752. A senhor(a) Presidente homologou a aprovação da coligação
partidária proporcional federal entre os seguintes partidos políticos: MDB, PHS, AVANTE, SD, PSD, PSC, PODEMOS e PRB, e
aprovação da coligação partidária proporcional estadual também entre os partidos acima nominados (MDB, PHS, AVANTE, SD,
PSD, PSC, PODEMOS e PRB). Foi escolhido e designada a Sra. Alexsandra Sousa Magalhães, RG: 93002404150 SSP/CE, CPF:
732.606.573-04, Título de eleitor: 42886810736, para representante das coligações proporcionais federal e estadual. Colocada em
votacao foi aprovada por aclamacao. Antes de encerrar os trabalhos, a Senhora Presidente informou que compete aos candidatos
fornecer ao partido toda documentação pertinente ao registro das devidas candidaturas ficando desde já cientes que por força da
legislação eleitoral deve ser guardado a proporcionalidade no registro das candidaturas no qual conforme o caso concreto será
formalizado o registro pelo partido em listas complementares. A mesma solicitou aos candidatos a entrega dos documentos exigidos
por lei o mais rapidamente possível na secretaria do Partido, para as providências de registro dos candidatos. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente encerrou a reuniao às 15h00, da qual, para os efeitos legais, foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por mim Secretaria, e pela Senhora Presidente.

VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA
Presidente

JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA
Secretária

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
MARCUS VINÍCIUS CALDAS SARAIVA
RICARDO DREHER DE PALHANO XAVIER
TED ROCHA PONTES
CLAUDIO HAGITARA SILVA
TALYNE ALBUQUERQUE XIMENES
LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA NETO
FABIANA LIMA COELHO BARBOSA
JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA
CICERO SOARES
MARIA SELMA DE SÁ CABRAL
ELPIDIO MACÊDO ROCHA
GIDEON QUEIROZ FILHO
RICARD PEREIRA SILVEIRA
CYNTHIA FERNANDES CAVALCANTE
ADRIANO ALVES PESSOA
MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO FRANKLIN
CAIO VALÉRIO GONDIN R. FALCÃO
MARCOS SARAIVA
VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA
HENRIQUE BEZERRA
JOÃO FELIPE BEZERRA BASTOS
HÉLIO RODRIGUES LEITE BARBOSA
ALAN MARCOS DIAS
Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Deputado Federal, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

2020

VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA

033397060760

Feminino

Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

20777

MARIA CONCEIÇÃOCARVALHO FRANKLIN

000442730795

Feminino

20123

GIDEON QUEIROZ FILHO

023418580736

Masculino

Presidiu os trabalhos
Nome:

VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA

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.

