Ata de Convenção ESTADUAL do partido 31 - PHS
LISTA DE PRESENÇA DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE
RONDONIA, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2018.
Samir Damião Almeida Albuquerque
Fernando Albuquerque de Almeida
Aroldo Gonçalves da Costa
Jose Augusto Diogo Leite
Alan Santos de Oliveira
Irma Fogaça
Ata da Convenção Estadual para ratificação e homologação de coligação, escolha do respectivo nome, bem como dos candidatos
do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, aos cargos de governador, vice governador, Senadores, Deputados Estaduais e
Deputados Federais.
Aos cinco dias do mês de agosto de 2018, às 15 horas, no auditório do LARISON HOTEIS, situado na Avenida Carlos Gomes,
N/756, bairro Caiari, no município de Porto Velho, instalou-se a Convenção Estadual do PHS, sob a presidência da Sr. SAMIR
DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE,presidente estadual, em atendimento ao Edital de Convocação publicado na pagina eletrônica
nacional do partido conforme Artigo 26,II,§1º do Estatuto do PHS, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: votação de proposta
de coligações partidárias para as eleições majoritária e proporcional, votação das chapas de candidatos às eleições de governador,
vice-governador ,senadores,deputados estaduais e deputados federais, votação da denominação da coligação, escolha dos
números dos candidatos a Deputado Estadual e Deputado Federal, escolha e designação de representante para cada coligação
partidária com atribuições de presidente de partido, para tratar dos seus interesses perante a Justiça Eleitoral, análise e aprovação
das propostas a serem defendidas pelo candidato a Governo e outros assuntos. Para secretariar os trabalhos, o presidente convidou
a mim, AROLDO GONCALVES DA COSTA, convencional do PHS. Havendo número para deliberar, conforme assinaturas lançadas
na lista de presença, o presidente, após tecer considerações sobre os objetivos da Convenção, anunciou que o PHS não lançará
candidato a governo, e que coligará na majoritária com o MDB, onde este lançou o candidato a Governo Mauro de Carvalho,
devendo o vice-governador ser indicado por um dos partidos que farão parte da coligação majoritária.Ficou deliberado a coligação
na chapa de Federal com os seguintes partidos: PHS, PROS, PC DO B, PSC E PMN., com as respectivas composições impressas
nas cédulas de votação. A seguir, comunicou que inicialmente se deliberará se o PHS fará coligação majoritária com os partidos
PROS, PC DO B PSC E PMN, devendo um desses partidos indicar o Vice-Governador, e para coligação proporcional de candidatos
a Deputado Estadual fica definido os partidos PHS e PROS, somente. Antes de iniciar a votação, o presidente comunicou que as
cédulas de votação, em número suficiente, estão à disposição dos convencionais, sendo uma cédula para o candidato a Governo,
sendo a escolha do vice Governador realizada até a data do registro de candidatura, cujo nome será originário de um dos partidos
coligados na majoritária, além da proposta de coligação e denominação da coligação majoritária e proporcional. Em seguida, o
presidente passou a chamar nominalmente cada convencional credenciado para, numa urna própria, exercer secretamente a sua
escolha. Encerrada a votação, o presidente designou IRMA FOGAÇA BARBOSA e FERNANDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
para apurar os votos. Apurados os votos, o presidente reassumiu a direção dos trabalhos e proclamou os resultados da votação.
Pela ratificação da proposta de coligação partidária majoritária (PHS, PROS, PMN, PSC,PC do B e partidos coligados), além de ser
indicado o vice-Governador até a data do registro de candidatura, cujo nome será originário de um dos partidos coligados na
majoritária, foi aprovado a unanimidade; e, ratificação da proposta de coligação proporcional (PHS, PROS, PSC, PMN E PC do B)
na chapa de FEDERAL, bem como a coligação (PHS e PROS) ,na chapa de ESTADUAL, foi aprovado a unanimidade. Aprovadas as
COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS para as eleições majoritária e proporcional, o presidente submeteu à votação o nome do candidato a
Governo MAURO DE CARVALHO, bem como o nome dos integrantes da chapa de deputados estaduais e federais do PHS, a quem
incumbirá as vagas remanescentes das coligações firmadas, Para disputar as eleições de 07 de outubro de 2018, tendo sido
aprovado o nome do candidato a Governo e dos candidatos a Senador, deputado estadual e deputado federal a unanimidade. Para
representar a Coligação Majoritária e proporcional perante a Justiça Eleitoral foi designado como delegada a Senhora Aline Inácio do
Nascimento e o Sr. Valter Gomes de Queiróz como representante da coligação proporcional de federal. Em discussão e após
votação, foi aprovada a denominação JUNTOS SOMOS MAIS FORTES para identificar a coligação majoritária, e “FRENTE
RONDONIA POPULAR” para identificar a coligação proporcional Federal e RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO para
identificar a coligação proporcional Estadual. Na sequência, o presidente da Mesa declarou que não haveria necessidade de
realização de sorteio para distribuição dos números dos candidatos a deputado estadual e deputado federal, ressaltando que os que
já concorreram anteriormente poderão manter seus números. Ato contínuo, o sr. Presidente consignou como candidatos a deputado
estadual os seguintes filiados HOMENS: JOSE ASSIS JUNIOR REGO CAVALCANTE CPF:591.764.402-06, titulo de
eleitor:008260532321 (JUNIOR CAVALCANTE,-Nº31.800), EDIMAR KAPICHE LUCIANO,CPF:781.604.642-15 titulo de eleitor:
009813112305 (EDMAR KAPICHE VIGILANTE,Nº31.789),FRANCIMAR SANTOS OLIVEIRA,CPF:420.334.892-72, titulo:
009073282305 (FRANK OLIVEIRA,31.999), ROSIVALDO RODRIGUES PAIVA,CPF:419.361.752-15, titulo de eleitor:
006411002321(ROSIVALDO PAIVA,Nº31.321), SEBASTIAO DIAS LIMOEIRO,CPF:114.353.132-91, titulo de eleitor:001837172330,
(PAULO DA CHACARA, Nº31.123),JURACI SANTOS DUARTE, (DUARTE AGENTE PENITENCIARIO, Nº31.111), OBADIAS BRAZ
ODORICO CPF:288.101.202-72 titulo de eleitor:005905722321(OBADIAS,Nº31.100), RAIMUNDO COSTA DE
MORAES,CPF:573.834.992-04, titulo de eleitor:002465582429 (RAIMUNDINHO BIKE SOM, Nº31.333) LINDOMAR CASTILHO DA
SILVA,CPF:560.693.672-00, titulo de eleitor:007785712321 (BUGUINHO DO SALAO Nº31.400) ADOLFO ROSIEL BEZERRA DA
SILVA, CPF:882.676.104-30, titulo de eleitor:002775442615 (ADOLFO N°31.133), e as seguintes candidatas mulheres, SILVIA
LETICIA CUNHA E SILVA CALDAS,CPF: 464.514.392-15, titulo de eleitor:010189022356 (SILVIA CUNHA, Nº31.777), IRMA
FOGAÇA, CPF:499.157.622-91, titulo:018740012348, (IRMA FOGAÇA, Nº31.234), FRANCISCA GOMES
MARTINS,CPF:348.545.502-44 titulo de eleitor:000226712380 (JOELMA DO MARCOS FREIRE, Nº31.222), MARIA APARECIDA
MARTINS (MARIA DO PHS. Nº31.000) , MARIA MADALENA ORLANDO DOS SANTOS, CPF: titulo de eleitor:003766392305
(MARIA MADALENA, Nº31.300), Em seguida, foi consignado como candidatos a Deputado Federal os seguintes filiados: MESSIAS
FERNANDES GOMES, CPF:790.542.692-00, titulo de eleitor:011590482330, (MESSIAS FERNANDES,Nº3131),SAMIR DAMIAO
ALMEIDA ALBUQUERQUE,CPF:963.153.772-20 titilo de eleitor:014100012305, (SAMIR DAMIAO, 3100), AROLDO GONÇALVES
DA COSTA,CPF:988.809.268-53, titulo de eleitor 008096122305 (AROLDO COSTA, 3122) YURI LOPES DE OLIVEIRA,
CPF:009.948.562-10, titulo de eleitor:

015271282356 (PROFESSOR YURI,Nº3150) e as seguintes mulheres: LEILANE FARIAS LOPES, CPF:789.210.902-15, titulo de
eleitor:011910862305, (LEILANE FARIAS, 3111),Fica aprovado a unanimidade a delegação de poderes para a executiva estadual
do PHS para fins de escolha de candidatos remanescentes,mudanças de candidatos a deputado federal para estadual e vice e
versa, inclusive a escolha do vice-governador derivado de um dos partidos coligados na majoritária, substituição de candidatos,
retificação de coligação, com o ingresso ou retirada de partido das coligações majoritárias e proporcional, até o prazo de registro dos
candidatos. Ato seguinte, foi fixado o valor máximo de gastos para candidaturas, conforme estabelecido no art. 6º da Resolução nº
23.553/2017, que determina os limites em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para Deputado Federal e R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais) para Deputado Estadual. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente pediu que os candidatos
escolhidos entregassem no mais breve prazo, na Secretaria do Partido, os documentos exigidos para o registro das candidaturas,
em 2 (duas) vias autenticadas, lembrando que todos deveriam providenciar as declarações de bens. Em seguida anunciou que, de
posse da documentação, iriam ser tomadas as providencias para o registro dos (as) candidatos (as). Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente Convenção, da qual, para os efeitos legais, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo
presidente, SAMIR DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE, pelo secretário AROLDO GONCALVES DA COSTA.

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
SAMIR DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE
FERNANDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
IRMA FOGAÇA BARBOSA
JANIO LOPES SOUZA
ALAN SANTOS OLIVEIRA
JOSE AUGUSTO DIOGO LEITE
Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

31800

JOSE ASSIS JUNIOR REGO CAVALCANTE

008260532321

Masculino

31789

EDIMAR KAPICHE LUCIANO

009813112305

Masculino

31999

FRANCIMAR SANTOS OLIVEIRA

009073282305

Masculino

31321

ROSIVALDO RODRIGUES PAIVA

006411002321

Masculino

31111

JURACI SANTOS DUARTE

008866042305

Masculino

31333

RAIMUNDO COSTA DE MORAES

002465582429

Masculino

31400

LINDOMAR CASTILHO DA SILVA

007785712321

Masculino

31133

ADOLFO ROSIEL BEZERRA DA SILVA

002775442615

Masculino

31777

SILVIA LETICIA CUNHA E SILVA CALDAS

010189022356

Feminino

31234

IRMA FOGAÇA BARBOSA

018740012348

Feminino

31222

FRANCISCA GOMES MARTINS

000226712380

Feminino

31300

MARIA MADALENA ORLANDO DOS SANTOS

003766392305

Feminino

Candidatos ao cargo de Deputado Federal, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

3131

MESSIAS FERNANDES GOMES

011590482330

Masculino

3100

SAMIR DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE

014100012305

Masculino

3122

AROLDO GONÇALVES DA COSTA

008096122305

Masculino

3150

YURI LOPES DE OLIVEIRA

015271282356

Masculino

3111

LEILANE FARIAS LOPES

011910862305

Feminino

Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

Lista de Candidatos:
31111

OBADIAS BRAZ ODORICO

005990572321

Masculino

31123

SEBASTIAO DIAS LIMOEIRO

001837132330

Masculino

Presidiu os trabalhos
Nome:

SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE

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.

