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São Paulo, 5 de agosto de 2016 

 
DE:   DIRETÓRIO NACIONAL 
  SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO 
 

Assunto: JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Comunicamos que a Comissão Executiva Nacional, reunida em 4 de agosto de 2016, analisou os 

recursos da pauta, conforme abaixo: 

 

Sete Lagoas - MG  

Luciano Lyra apresenta recurso contra a decisão da Executiva Estadual que avocou o processo de 

definição de tática eleitoral em Sete Lagoas. 

Anula a decisão do Encontro Municipal e referenda a aliança com o PMDB no município. 

 

Belo Oriente - MG  

Recurso apresentado por Ilca Carvalho, requer a validação do Calendário de Prévias e Encontros 

definido pelo Diretório Municipal. 

Valida o calendário municipal e não reconhece a inscrição do candidato Humberto de Assis 

 

Teresina – PI 

Nayara Ribeiro apresenta recurso contra a decisão da Executiva Estadual que julgou improcedente o 

questionamento sobre a realização do Encontro Municipal de Teresina. 

Validar o apoio ao candidato Amadeus Campos do PTB em Teresina 

 

Timon - MA 

Recurso apresentado por Rafael Almeida e outros contra a decisão da Comissão Executiva Estadual 

do Maranhão que suspendeu o Encontro Municipal de Timon. 
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Foi constituída uma Comissão composta pelo Presidente, Secretário Geral Nacional e Secretário 

Nacional de Organização para encaminhar a situação do município. 

 

Ribeirão Preto - SP  

Raquel Monteiro apresenta recurso contra a decisão da Executiva Estadual que validou o Encontro 

Municipal de Ribeirão Preto que decidiu pelo apoio ao candidato do PCdoB, Wagner Rodrigues 

Aprovar o apoio do PT ao candidato do PCdoB, Wagner Rodrigues e orienta a CEE a seguir aliança 

com PCdoB. 

 

Queimados - RJ  

Recurso apresentado por Marisa Nunes Barroso, contra a decisão do Diretório Estadual que decidiu 

pelo apoio ao candidato do PMDB em Queimados, sem reconhecer o Encontro Municipal realizado 

no dia 23 de julho que decidiu pelo apoio ao candidato do PDT. 

Aprovar o apoio do PT ao candidato do PMDB, Carlos Vilela. 

 

Campos – RJ 

Sobre a composição da chapa majoritária em Campos. 

Indicação de candidatura própria aprovada por 13 votos  

 

Cabo Frio -  RJ 

Ricardo Cardoso apresenta recurso contra a decisão do Encontro Municipal de Cabo Frio que aprovou 

o apoio ao candidato a prefeito e suplente de deputado federal do PMDB, Marcos da Rocha Mendes. 

Dar provimento ao recurso, anulando a chapa majoritária aprovada pelo Encontro Municipal de 

Cabo Frio. E delegar ao Diretório Estadual a definição de uma candidatura própria no município. A 

decisão do Diretório Estadual será efetivada por uma Comissão Especial, composta pelo 
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Presidente, o Secretário de Organização e o Secretário Geral do Diretório Estadual, observando 

estritamente o disposto no artigo 4° das Normas Complementares ao Estatuto do PT para as 

Eleições 2016 aprovadas pelo Diretório Nacional em fevereiro de 2016. 

 

Nova Iguaçu – RJ 

Sobre a composição da chapa majoritária em Nova Iguaçu. 

A Comissão Executiva Nacional decidiu em favor da chapa Rogério Lisboa do PR com Ferreirinha do 

PT como vice. 

 

São João de Meriti - RJ 

Recurso apresentado por Jorge Florêncio e outros, pedindo a anulação das prévias, realizadas no dia 

10 de julho. 

Validar o resultado da prévia, que deu a vitória ao candidato Paulinho do Sindicato. Em caso de 

renúncia, assumirá a vaga o pré-candidato Jorge Florêncio, que ficou em segundo ligar na prévia. 

 

Cabedelo - PB 

Recurso apresentado por Fabiano Pereira contra a decisão da Comissão Executiva Estadual da Paraíba 

que vetou a aliança com o candidato a prefeito do PMDB. 

A delegar a definição da chapa majoritária ao Diretório Estadual, inclusive a possibilidade de 

aliança com o PMDB, caso se confirme que não há declarações ou votação das lideranças deste 

partido em favor do impeachment.  

O Diretório Estadual escolherá três dos seus membros para dar consequência à sua decisão, 

observando estritamente o disposto no artigo 4° das Normas Complementares ao Estatuto do PT 

para as Eleições 2016 aprovadas pelo Diretório Nacional em fevereiro de 2016. 
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Aracati - CE 

Gracielis Oliveira e outros, apresentam recurso contra a decisão da Comissão Executiva da Estadual 

que reconheceu a validade do 5º Congresso Municipal como plenária de formação para novos 

filiados. 

Anula os votos depositado na urna separada. 

 

Tamboril – CE 

Francisco de Sousa e outros apresenta recurso contra a decisão do Diretório Estadual que validou o 

Encontro Municipal do PT que definiu pelo apoio ao candidato do PMDB, Pedro Calisto. 

Negar provimento ao recurso, referendando a decisão do Diretório Estadual. Desde que se 

confirme que PSDB e DEM não farão parte da chapa. 

 

Maracanaú – CE 

Jaidson Bento e outros apresentam recurso contra a decisão da Executiva Estadual que anulou o 

Encontro Municipal de Maracanaú, que decidiu pelo apoio à reeleição do prefeito Firmo Camurça do 

PR. 

Negar provimento ao recurso, referendando a decisão do Diretório Estadual, constituindo uma 

comissão entre o Presidente, Secretário de Organização e Secretário Geral para efetivar a decisão 

contida na resolução. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Florisvaldo Raimundo de Souza 
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Secretário Nacional de Organização 

 

 


