
ATA DA CONVENÇÃO PARA ESCOLHA DOS CANDIDATOS E CANDIDATAS 

DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ATALAIA ÀS ELEIÇÕES 2020. 

 

Aos  12 dias do mês de setembro de 2020, às  14 horas, no Sindicato dos trabalhadores 

rurais de Atalaia, na rua Elpidio Gondim n.185, o presidente da Convenção Sr. Lesso 

Benedito dos Santos, declarou instalados os trabalhos, para o cumprimento da seguinte 

pauta: a) a escolha dos candidatos para concorrer às eleições de 15 de novembro de 2020, 

aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; b) sorteio dos números dos 

candidatos; c) conferência do preenchimento da cota para os gêneros minoritário e 

majoritário; d) informações sobre preenchimento do registro de candidaturas, dever de 

prestação de contas e documentos obrigatórios para o registro. Iniciados os trabalhos, o 

presidente nomeou Ana Lucia da Silva para secretariar a convenção e esclareceu que só 

foi inscrita uma única chapa de candidatos para concorrer às eleições municipais de 2020 

com a seguinte denominação “Tá na hora de mudar”. Tendo ela preenchido todos os 

requisitos legais e estatutários, logo após, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer 

uso, com as manifestações e esclarecimentos pertinentes, o presidente determinou que se 

passasse ao processo de votação direta e secreta. Após o último votante, o presidente 

esclareceu que votaram convencionais em número superior ao quórum exigido. 

Verificou-se, assim, que a chapa, aos cargos majoritários e proporcionais, obteve o 

número de votos necessários para sua homologação. Em seguida, o presidente determinou 

a realização do sorteio dos números dos candidatos proporcionais eleitos nesta 

Convenção. O presidente esclareceu que de acordo com a legislação em vigor, o candidato 

a Prefeito receberá o número 13, por ser originário do Partido dos trabalhadores e os 

candidatos a Vereadores receberão número de 13.000 a 13.999. Após esses 

esclarecimentos, o presidente convidou um membro da Executiva para que efetuasse o 

sorteio dos números dos candidatos, que foi realizado nos termos do Estatuto partidário, 

determinando, logo após, fossem relacionados nomes e respectivos números: Prefeito 

Lesso Benedito dos Santos, nome na urna Professor Lesso, nº13, CPF.376152384-04, 

TE.007344931775, gênero masculino e Vice-Prefeito Lenisson Pedro e Santos, 

CPF.113495254-64, TE.042080311724, gênero masculino, Vereadores: Evaldo Ferreira 

da Silva, nome na urna Val da Iracema, nº13123, CPF.057524034-21, TE.027005291716, 

gênero masculino, Jonnathan Rossi Matos de Melo, nome na urna Jonnathan Melo, 

nº13222, CPF.045586654-66, TE.027267241759, gênero masculino, José Cicero 

Tertuliano dos Santos, nome na urna Neno Gari, nº13000, CPF.888741094-15, 

TE.022675651759, gênero masculino, Júlio Cesar dos Santos, nome na urna Júlio Cesar, 

nº13333, CPF.097444834-66, TE.038006151740, gênero masculino, Maria Cícera da 

Conceição, nome na urna Nena da Verdura, nº13555, CPF.454225834-34, 

TE.007325581740, gênero feminino, Zuleide Anselmo dos Santos, nome na urna Zuleide 

Federal, nº13666, CPF.438140854-34, TE.007367801759, gênero feminino, Marilene 

Guilherme de Almeida, nome na urna Elena Guilherme, nº13777, CPF.803516704-91, 

TE.021465031775, gênero feminino. 

Representante do Partido: Lesso Benedito dos Santos; 

Chapa Única:  TÁ NA HORA DE MUDAR; 

Cota de gênero: 43% feminino; 57%masculino; 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e assinada por mim Ana Lucia da Silva, 

secretária e pelo presidente, com a aprovação de todos os convencionais. Os 



convencionais autorizaram, ainda, que fossem efetuados os lançamentos pertinentes, com 

transmissão da ata à Justiça Eleitoral, no máximo até o dia seguinte à presente Convenção, 

por meio do CANDEX ou em mídia entregue diretamente no Cartório Eleitoral. 
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