
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL  “ON-LINE” 
PARA ESCOLHA DE CANDIDATOS E DEMAIS ASSUNTOS DA PAUTA 

 
 

 

A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de Santana de Parnaíba, 

com fundamento no artigo 8º da lei 9.504/97 e artigo 22, 26, 34, incisos I, II, III, IV, V, VI, e demais 

dispositivos do Estatuto Partidário, CONVOCA a convenção municipal para escolha de candidatos e 

coligação e deliberação dos assuntos da pauta, para o pleito de 2020, os seus respectivos membros efetivos 

e suplentes do Diretório Municipal, os Parlamentares do Partido com domicilio eleitoral no município, os 

Delegados eleitos pelas Convenções Municipais e os membros do diretório Estadual com domicilio no 

Município, a acompanhar e participar da Convenção Municipal que se realizará no dia 04 de setembro de 

2020, das 19:00 às 21:00 horas, nesta cidade de Santana de Parnaíba, transmitida para o colégio eleitoral a 

partir de terminal de computador instalado à Estrada Tenente Marques, 6789, loja “1”, Fazendinha, pela 

forma da ferramenta de vídeo conferência ZOON1, para dar cumprimento à seguinte pauta da ordem do 

dia: 

1. Deliberar sobre coligação partidárias – discussão, aprovação de nomes(s) da(s) coligação(coes); 

2. Escolha de candidatos a prefeito e vice-prefeito; 

3. Escolha de candidatos a vereador; 

4. Sorteio dos respectivos números para candidatos a vereador. 

5. Autorização para que a comissão Executiva possa: indicar candidatos em vagas remanescentes aos 

cargos do legislativo; 

6. Esclarecer e fixar os limites de gastos, observada a Resolução 23.607 do Egrégio Tribunal Superior 

Eleitoral; 

7. Outros assuntos de interesse partidário. 

 

Notas: 

1. Nos termos do que autoriza a Resolução 23.623 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a presença e 

deliberação dos convencionais se dará por meio de plataforma digital “on-line”. 

 

2. O chamamento dos convencionais, titulares e suplentes para registrarem presença por meio de áudio 

e vídeo, iniciará as 19:00hs, devendo, para o que deverão obrigatoriamente estar munidos de 

documento oficial de identificação. 

 

3. Na ocorrência de problemas técnicos, dificuldade de acesso e eventuais dúvidas, os convencionais 

devem direcionar mensagem eletrônica para equipe de apoio no seguinte endereço [e-mail] 

parnaiba2020@eleitoral.adv.br ou ainda para o WhasApp (11) 99919-6144.   

 

Santana de Parnaíba/SP, 20 de agosto de 2020. 

 

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 

 

 

 
1 PTB -  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvfu-hrjMvH9SiLiyEsxbdW5hySJwdWri6 
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