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Prezado(a) Presidente Municipal & Membros da Executiva, 
 

Ao cumprimentá-los(as) vimos encaminhar o MANUAL DAS CONVENÇÕES MUNICIPAIS 2021, que serão 

realizadas no dia 20 de agosto (sexta-feira), exclusivamente, das 17hs às 21hs e nos dias 21 (sábado) e 22 

(domingo), exclusivamente, nos períodos da manhã ou da tarde, com horário de 04 horas, ou definido e 

publicado no Edital pela Comissão Executiva Municipal. 

As Resoluções com detalhamento das normas, assim como os modelos dos documentos exigidos estão 

expostos nas instruções que integram o presente Manual. 

Somos reconhecidamente o maior e melhor partido municipalista do Rio Grande do Sul, graças a qualidade 

de nossos líderes e filiados. Somos um Partido grande porque temos raízes fortes nos municípios gaúchos. Isto, 

mais uma vez foi comprovado nas eleições municipais de 2020, quando elegemos 145 Prefeitos, 126 Vice-

Prefeitos e 1274 Vereadores. Nossa homenagem de gratidão a todos que concorreram e desejamos sucesso aos 

eleitos, já que enfrentamos em 2020, pela pandemia, a eleição mais complexa e a mais difícil de todos os tempos. 

Felizes, agradecidos e orgulhosos desta realidade convocamos os líderes municipaispara a realização das 

Convenções Municipais 2021. 

A CONVENÇÃO MUNICIPAL é a oportunidade dos filiados elegerem o Diretório e a Executiva para o biênio 

de 2021-2023. Portanto, esses dirigentes vão comandar e preparar, com competência e dedicação, o 

Progressistas, nas eleições gerais de 02 de outubro de 2022. Do trabalho e do esforço dos líderes e filiados, em 

cada município, dependerá o sucesso da nossa chapa majoritária (Governador/Vice/Senador) e da nossa 

nominata de candidatos(as)a Deputado Federal e Estadual. Neste sentido cabe registrar, com justificada alegria e 

orgulho, que já temos o nosso candidato a Governador na pessoa do honroso Senador LUIS CARLOS HEINZE. O 

sucesso das Convenções Municipais representará o primeiro passo na caminhada vitoriosade 2022.  

Sabemos que ainda não é período de campanha, mas podemos e devemos mostrar as ações, as qualidades 

de liderança, a capacidade de trabalho e os compromissos éticos do nosso candidato a Governador LUIS CARLOS 

HEINZE. Podemos e devemos analisar e avaliarmos nomes de nossos(as) candidatos(as) a Deputados(as) Federal e 

Estadual. Enquanto isso continuaremos dialogando com os Partidos, identificados com nossos princípios 

doutrinários e de gestão, objetivando coligação para eleição e para governar juntos por quatro anos (2023 a 

2026). 

Quanto a Convenção Municipal devemos garantir a valorização e o espaço justo para as MULHERES e para 

os JOVENS. É obrigação incluir no Diretório um mínimo de 30% de mulheres e 20% de jovens (16 a 35anos). 

Pedimos também que sejam incluídos os Afros, que devemos sempre estimular e chamá-los bem vindos ao 

Progressistas, um Partido plural. Solicitamos, ainda, toda articulação e esforço, para nesta Convenção ser 

realizada também a escolha dos dirigentes dos Movimentos da Mulher, da Juventude e do Afro Progressista. 

Para o nosso sucesso duas palavras devem estar presentes: DIÁLOGO e UNIDADE. Temos que dialogar, 

conviver e saber respeitar as diferenças na busca da unidade. O Partido é um empreendimento coletivo. 

Lembramos que é importante fortalecer o nosso grupo e, por isso, a Convenção é uma oportunidade para 

convidar as pessoas de bem a se filiarem ao Progressistas. Precisamos de todos, desde os filiados até as lideranças 

maiores como Senador, Deputados Federais e Estaduais e Movimentos Progressistas. Precisamos dos nossos 

atuais Presidentes Municipais, Secretários e toda a Executiva que deve convocar e organizar a Convenção, 

oportunizando igualdade de participação dos filiados. É fundamental o diálogo e entrosamento do Partido com os 

Prefeitos, Vices e Vereadores, não esquecendo de chamar e prestigiar os(as) suplentes e os(as) candidatos(as) não 

vitoriosos(as)nas eleições municipais. 

Encerramos esta manifestação, confiantes e na certeza que a Convenção será uma demonstração de 

unidade e força democrática do Progressistas em cada município. Leia com a atenção as instruções, normas e 

Resoluções para realizar com êxito mais uma Convenção Municipal.  

Vamos ao trabalho e que Deus nos acompanhe. 

 
Celso Bernardi 

Presidente Progressistas/RS 
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COMISSÃO COORDENADORA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ELEITORAIS 

 

RESOLUÇÃO-PP/RS n. 015/2021 

 

“Nomear e empossar as comissões de coordenação, 
organização e administração das Convenções Municipais de 2021”. 

 

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Estadual do Progressistas do Rio Grande do Sul – 

PP/RS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no art. 63 e incisos VII e VIII do Estatuto do 

Progressistas (EPP), tendo em vista a realização das Convenções Municipais de 2021 (Resolução-PP/RS nº. 

004/2021), e ainda; 

Considerando a usual mobilização das lideranças e filiados para consecução das Convenções Municipais 

de 2021, aprazadas para 20, 21 ou 22 de agosto do ano em curso; 

Considerando que a Convenção Municipal é evento partidário superior em cada município e oportuniza 

a efetiva participação de cada filiado nos rumos partidários, pelo exercício do voto direto que resultará na 

eleição dos membros do Diretório Municipal – Exercício 2021/2023 e demais órgãos partidários e delegados à 

Convenção Estadual; 

Considerando que estas escolhas devem vir à tona seladas de justa igualdade de participação, de 

transparência em seus processos e procedimentos ede valorização das mulheres e dosjovens partidários. 

Enfim, que se transmude o ato partidário em verdadeiro exercício de democracia interna; 

Considerando o compromisso do Diretório Estadual em apoiar e orientar os órgãos municipais na 

condução dos processos eletivos, bem como de solver, na melhor direção dos princípios e interesses 

partidários, eventuais conflitos resultantes das disputas internas; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - INDICAR a“COMISSÃO COORDENADORA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ELEITORAIS DAS CONVENÇÕES 

MUNICIPAIS 2021”. Parágrafo Único -NOMEAR e EMPOSSAR os seguintes membros que a comporão:  
 

1. Celso Bernardi– Presidente Estadual do Progressistas/RS; 

2. Deputado Estadual Ernani Polo – Secretário-Geral do Progressistas/RS; 

3. Deputado Estadual Sérgio Turra - Líder Partidário da Bancada Estadual do Progressistas/RS; 

4. Deputado Federal Covatti Filho – Presidente da Fundação Milton Campos; 

5. Cássio Nunes Soares - Presidente da Associação de Prefeitos e Vices Progressistas do PP/RS; 

6. Vereador Silomar Garcia – Presidente da Associação de Vereadores do PP/RS; 

7. Deputada Silvana Covatti – Presidente da Mulher Progressista Gaúcha - MPG/RS; 

8. Luís Vicente Aquino – Presidente da Juventude Progressista Gaúcha – JPG/RS; 

9. Elisete Moretto – Presidente Estadual do Movimento PP Afro/RS; 

10. Prefeito Leonardo Pascoal - Presidente Estadual do Progressistas pela Liberdade do PP/RS; 

12. Vitor Alcântara - Presidente do PP de Porto Alegre/RS; 

13. Ireneu Orth - Senador Suplente; 

14. Leandro Borges Evaldt– Secretário de Relações Municipais do Progressistas/RS; 

15. Hermes Dutra - Assessoria da Bancada Estadual Progressista; 

16. Caroline Aquino – Assessora Especial do Senador Luis Carlos Heinze; 

17. Solange Fortuna – Secretária-Geral da Mulher Progressista Gaúcha – MPG/RS. 
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COMISSÃO EXECUTIVA PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS 

 

ASSESSORAMENTO POLÍTICO, TÉCNICO E LOGÍSTICO 
 

 CELSO BERNARDI – PRESIDENTE ESTADUAL DO PROGRESSISTAS RS 
Fone: (51) 999.999.477 / 3533.4756 - E-mail: celsobernardi@pp-rs.org.br 
 

 André Siviero – Assessor Jurídico (Coordenador) 
Fone: (51) 99724.2965 / 3533.4779 - E-mail: juridico@pp-rs.org.br 
 

 João Batista Tavares – Tesoureiro-Executivo (Subcoordenador)  
Fone: (51)99989.2638 / 3533.4766 - E-mail: tesourariageral@pp-rs.org.br 
 

 Keila Brizolla – Secretária-Executiva (Secretaria-Geral) 
Fone: (51)99796.4122 / 3533.4785 - E-mail: secretaria@pp-rs.org.br 
 

 Cibele Silva - Assessoria da Presidência 
Fone: (51) 99823.4995 / 3533.4752 - E-mail: relacoespoliticas@pp-rs.org.br 
 

 Gelson Cruz – Assessoria de Informática  
Fone: (51) 99796.7420 / 3533.4793 - E-mail: suportegelson@gmail.com 
 

 Lisiane Severo – Assessoria de Imprensa 
Fone: (51) 99798.3766 / 3533.4773 - E-mail: imprensa@pp-rs.org.br 
 

 Silvana Maria Franciscatto Covatti – Presidente Estadual da Mulher Progressista 
Fone: (51) 51 99919.3774 - E-mail: amprs@pp-rs.org.br 

 Fátima Barroso – Assessoria da Mulher Progressista Gaúcha - MPG 
Fone: (51) 99782.4963 / 3533.4761 - E-mail: amprs@pp-rs.org.br 
 

 Luís Vicente Batista Cabeleira Aquino – Presidente Estadual da Juventude Progressista 
Fone: (55) 99960.5207 – E-mail: aquino.luisvicente@gmail.com 

 Victor Barreto – Assessoria da Juventude Progressista Gaúcha - JPG 
Fone: (51) 98132.2200 / 3533.4790 – E-mail: jovensprogressistasrs@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATENÇÃO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: (10 dias após a Convenção Municipal) 

 

Evite o envio duplo de documentos (forma física e digital). 

Envie todos os documentos completos, preferencialmente, no mesmo e-mail para a  

Secretaria- Geral do Diretório Estadualdo PP/RS  -  E-mail: secretaria@pp-rs.org.br 

Secretária-Executiva: Keila Padilha Brizolla - Fone: (51) 3533.4785 - Celular: (51) 99796.4122 

 

No site do Progressistas RS https://www.pp-rs.org.br está disponível o Manual completo das 

Convenções Municipais 2021 com os Modelos e as Resoluções com as normativas. 

 

PRAÇA MARECHAL DEODORO, 134 – CENTRO HISTÓRICO – 90.010-300– PORTO ALEGRE/RS 

 

mailto:celsobernardi@pp-rs.org.br
mailto:juridico@pp-rs.org.br
mailto:tesourariageral@pp-rs.org.br
mailto:secretaria@pp-rs.org.br
mailto:relacoespoliticas@pp-rs.org.br
mailto:imprensa@pp-rs.org.br
mailto:jovensprogressistasrs@gmail.com
mailto:secretaria@pp-rs.org.br
https://www.pp-rs.org.br/
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 RESUMO DE PRAZOS E DATAS 

 

 
 

PRAZOS/DATAS 
 

 
EVENTO 

 
NORMA 

 
03 dias antes da convenção: 
17,18 ou 19 de agosto, 
conforme a data da convenção. 

 
Último prazo para o REGISTRO DE CHAPAS 
concorrentes. 

 
§10º do art. 1º da Resolução – 
PP/RS nº. 004/2021 c/c §1º do art. 
19 do EPP 

 
02diasantes data da convenção: 
18,19 ou 20 de agosto, 
conforme a data da convenção. 

 
Último prazo para a impugnação do registro 
da chapa. 
 

 
§17º do art. 1º da Resolução-PP/RS 
nº. 004/2021 c/c §1º do art. 19 do 
EPP 

 
20,21 ou 22 de agosto 
 
CONVENÇÕES MUNICIPAIS. 

 
Realização das Convenções Municipais do 
PP/RS. 
 
Convocação de viva vozpara ESCOLHA DA 
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL ou 
designação da data da escolha. 
 
Datas avalizadas para realização da reunião 
para escolha dos membros da Juventude e da 
Mulher Progressista e PP Afro. 
 
Prazo final de validade dos órgãos diretivos 
municipais. 

 
Art. 1º da Resolução - PP/RS nº 
004/2021 
 
Art. 14º da Resolução-PP/RS nº 
004/2021 c/c art. 38 do EPP 
 
Art. 15º da Resolução-PP/RS nº 
004/2021 
 
 
Parágrafo único do. 3º da 
Resolução-PP/RS nº. 004/2021 

 
Até as 15 horas dos dias 21,22 
ou 23 de julho, conforme a data 
da convenção. 

 
Prazo final para protocolo de filiações com 
direito ao exercício do voto na Convenção 
junto ao Diretório Municipal. 

 
§1º do art. 4º da Resolução – PP/RS 
n° 004/2021c/c art. 17 do EPP 

 
Entre 16 e 19 de julho até 
04/08. 

 
Publicação do “Edital FILIA”. 
 

 
§5º do art.4º da Resolução-PP/RS 
nº. 004/2021 

 
Até as 18hs dos dias 21,22 ou 
23 de julho, conforme a data da 
convenção, até 04/08. 

 
Data de publicação do “Edital de Novas 
Filiações”. 
 

 
§6º do art. 4º da Resolução-PP/RS 
nº. 004/2021 

 
05 de agosto. 

 
Publicaçãodo Colégio Eleitoral para fins de 
conhecimento/impugnação. 

 
Art. 5º da Resolução – PP/RS nº. 
004/2021 

 
10 de agosto. 

 
Última data para impugnar do colégio eleitoral 
votante. 

 
§3º do art. 5º da Resolução-TSE nº. 
004/2021 

 
08 dias antes da Convenção: 
-12 de agosto 
 (Convenção dia 20) 
- 13 de agosto 
(Convenção dia 21) 
- 14 de agosto 
 (Convenção dia 22) 

 
Prazo final para a publicação do Edital de 
Convocação para a realização da Convenção 
Municipal/2021. 

 
§5º do art. 1º da Resolução PP/RS 
nº. 004/2021c/c Art. 10 do EPP 

 
Até 30 dias após a Convenção. 
 
 
 
Até 15 dias da eleição da 
comissão executiva. 

 
Prazo final para o envio da documentação para 
registro junto ao TRE/RS (imediata eleição da 
comissão executiva); 
 
Nos casos de eleição posterior da comissão 
executiva). 

 
Art. 17º da Resolução – PP/RS n°. 
004/2021 

 
 
 



7 

 

RESUMO BÁSICO DAS INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES MUNICIPAIS 
 

 DATAS, HORÁRIOS, DURAÇÃO E LOCAL 
 

DATAS, HORÁRIOS - poderá ser realizada, a escolher, em quaisquer das seguintes datas/horários: 
a. Em 20/08/2021 – exclusivamente no horário compreendido entre 17hs e 21hs; 
b. Em 21/08/2021 – exclusivamente nos períodos da manhã ou da tarde, com horário de 04 horas a ser 

definido pela respectiva comissão executiva municipal; 
c. Em 22/08/2021 – exclusivamente nos períodos da manhã ou da tarde, com horário de 04 horas a ser 

definido pela respectiva comissão executiva municipal; 
DURAÇÃO: não deverá ser inferior a 04 (quatro horas). Todavia, poderá ser alterado, para mais ou menos, sem 
a necessidade de comunicação ao Diretório Estadual, desde que haja acordo entre as partes concorrentesque 
seja chancelado pela Comissão Executiva Municipal. 
LOCAL: Recomenda-se que seja realizada em local público ou de uso comum (ex. restaurantes, salões 
paroquiais, sede de CTG, etc.). Entretanto, orienta-se que, sempre que possível seja realizada na sede da 
Câmara Municipal de Vereadores, conforme o estipulado no art. 51 da Lei dos Partidos Políticos – Lei nº. 
9.096/95. 
 

 FORMA DE REALIZAÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19 
 

a. Presencial: A forma de realização da convenção municipal deve ser preferencialmente presencial, 
quando possível, observados os protocolos descritos nos incisos I a IV do §1º do art. 18 da Resolução-PP/RS 
nº. 004/2021. 

b. Virtual ou Drive thru: Caso as condições sanitárias do município desaconselhem ou impeçam a 
realização no modelo presencial, poderão ser adotadas estas formas – à distância -, observadas as diretrizes 
expostas nos§§2º a 4º do art. 18º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS AO DIRETÓRIO ESTADUAL PARA FINS DE INSCRIÇÃO NOS 

REGISTROS OFICIAIS(SISTEMA SGIPEX TSE) – ATRAVÉS DO E-MAIL secretaria@pp-rs.org.br. 
 

Aresponsabilidade do envio dos documentos para registro é do Presidente Municipal. Evite o envio duplo 
de documentos (forma física e digital). Junte todos os documentos e envie em um só e-mail. 

A cópia das atas referentes à eleição do diretório municipal e da eleição da comissão executiva devem ser 
digitalizadas e ou digitadas (não serão aceitas fotos e documentos ilegíveis)., assim como a relação do 
Diretório e Executiva.  

Informar o número do CNPJ partidário com Certidão da Receita Federal. O CNPJ deve estar ATIVO, caso 
contrário o registro será negado pelo TSE. Cada Diretório Municipal, caso ainda não possua, deverá constituir 
CNPJ próprio, conforme determina a legislação federal. Em nenhuma hipótese deve ser utilizado o CNPJ do 
Diretório Estadual do PP/RS. CNPJ Receita Federal - Código 327-1 Órgão de Direção Local de Partido Político. 

Os dados cadastrais deverão ser enviados completos, caso contrário, não serão realizados os registrados 
no TSE.O sistema informatizado de registro do Tribunal – SGIPEX - não admite a inscrição do partido caso 
ausentes e/ou incorretos quaisquer dos dados acima elencados. 

Após efetivado por esta direção estadual o registro da nova direção partidária à Justiça Eleitoral, os 
órgãos de direção partidária municipal poderão extrair no site do TSEa Certidão de Composição Partidária 
(https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3). 
 
REGISTRO NO TRE/RS:Toda documentação necessária para registro dos órgãos partidários eleitosjunto ao 
TRE/RS (Atas e Listagens do Diretórios e Comissões Executivas), deverá ser remetida à sede do Diretório 

 ATENÇÃO: PARA MUNICÍPIOS COM DISPUTADA OU COM EXCEÇÕES, ACESSE O LINK (www.pp-
rs.org.br) E CONSULTE NA ÍNTEGRA A RESOLUÇÃO n. 004/2021 com as instruções e os modelos dos 
documentos exigidos. Esta Resolução "Dispõe, complementa e unifica disposições normativas e 
estatutárias para o fim de regular a realização das “Convenções Municipais de 2021” do 
Progressistas/RS, as quais, com fulcro no inciso I do art. 32 do Estatuto do Progressistas, definem a 
composição e o mandato dos membros dos Diretórios Municipais, além de outras providências". 
inerentes ao ato partidário”.  
 

https://pp-link.pp-rs.org.br/cl/PKwd1/A/f2b2/0/BJ82/rFFZQMku0z/1/
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Estadual do Partido Progressista – PP/RS no prazo máximo de 10 (dez) dias,contados da data de realização da 
Convenção Municipal – no caso de imediata eleição da comissão executiva – ou de 10 (dez) dias da eleição da 
comissão executiva – nos casos de convocação posterior para eleição.  
 

 DIRETÓRIO MUNICIPAL,CONSELHOS DE ÉTICA, FISCAL E CONSULTIVO 

Ata e a relação dos membros (titulares e suplentes) – NOME COMPLETO E CPF. 

 

LISTA DOS MEMBROS DO DIRETÓRIO ELEITO COM OS CONSELHOS: (DIGITADA) 

1 - NOME COMPLETO...................................................CPF............................................... 

2 - NOME COMPLETO...................................................CPF............................................... 

3 - NOME COMPLETO...................................................CPF............................................... 

 
DELEGADOS - IMPORTANTE & OBRIGATÓRIO - RELAÇÃO DOS DELEGADOS À CONVENÇAO ESTADUAL DO 
PROGRESSISTAS/RS - TITULARES E SUPLENTES com os seguintes dados: Nome Completo / Endereço 
Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do 
telefone residencial. 
LEMBRE-SE: A indicação dos delegados e suplentes é de suma importância, pois têm direito de voto na 
convenção que elegerá o diretório estadual, em outubro próximo. A AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO EM TEMPO 
HÁBIL ACARRETARÁ NA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO VOTO DURANTE A CONVENÇÃO ESTADUAL. 
 

 COMISSÃO EXECUTIVA: O Estatuto não limita número de reeleição para mandatos na executiva.  
Ata e relação da composição da nova Comissão Executiva Municipal, citando os membros titulares e 
suplentescom os seguintes dados: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do 
título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial. 

 

LISTA COM O CADASTRO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO PROGRESSISTA DO MUNICÍPIO(DIGITADA) 

 
- PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- 1º VICE-PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- 2º VICE-PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- SECRETÁRIO-GERAL: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / 
CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- SECRETÁRIO: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- TESOUREIRO-GERAL: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- TESOUREIRO: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
 
- MEMBROS TITULARES - DE TODOS (03): Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número 
do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- MEMBROS SUPLENTES - DE TODOS (03): Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número 
do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
 

 LÍDER DA BANCADA NA CÂMARA DE VEREADORES: (CASO O PARTIDO POSSUA VEREADORES NO MUNICÍPIO). 
 

 FILIAÇÕES APTAS A PARTICIPAR (Filiados que podem votar e serem votados) 

Filiações protocoladas até 30 dias antes da convenção-art. 17 do EPP -observado as seguintes diretrizes 

especiais: 

 Convenção em 20/08: filiações protocoladas até às 15hs do dia 21/07. 

 Convenção em 21/08: filiações protocoladas até às 15hs do dia 22/07. 

 Convenção em 22/08: filiações protocoladas às 15hs do dia 23/07. 
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FILIADOS APTOS - em corroboração ao disposto no caput do art. 2º da Resolução-PP/RS nº. 005/2021, por ser 
de praxe, com amparo no regime democrático instituído no preâmbulo da Constituição Federal e ante a 
omissão do estatuto partidário, que o colégio eleitoral apto a votar nas Convenções Municipais para Escolha 
dos Diretórios é formado por todos os FILIADOS APTOS, na forma legal e estatutária, vinculados ao órgão 
partidário concernente. 

 

 EDITAIS DE FILIAÇÕES: Nas convenções municipais ONDE HOUVER DISPUTA DE CHAPAS, são 02 os 

editais exigíveis para fins de formalização e publicidade das filiações com direito à participação, ambos 

publicáveis na Câmara Municipal de Vereadores e/ou na sede do Diretório Municipal: 

- EDITAL FILIA: As Comissões Executivas Municipais ou Comissões Provisórias, para fins instrumentalização dos 

comandos legais, deverão afixar, OBRIGATORIAMENTE, entre os dias a data de 16 e 19 de julho até 04/08, na 

sede do Partido e/ou na Câmara Municipal de Vereadores, o ora nominado “Edital FILIA”, no qual listará, em 

separado e de forma claramente identificada, as seguintes listagens: as filiações constantes na LISTAGEM 

OFICIAL de filiados extraída do sistema eletrônico FILIA da Justiça Eleitoral e as filiações constantes na 

LISTAGEM INTERNA de filiados extraída do sistema eletrônico FILIA da Justiça Eleitoral, registradas até a data 

da publicação (ambas compõem o COLÉGIO ELEITORAL). 

- EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES: As filiações colhidas depois da publicação do “Edital FILIA”, conforme o 

parágrafo acima, hão de ser publicadas em “Edital de Novas Filiações”, nos locais definidos, até às 18hs dos 

dias21, 22 ou 23 de julho (conforme a data da convenção), até o dia 04/08/2021. 

- Caso o número de filiações protocoladas nas últimas horas do prazo seja de monta, poderá o Presidente 

Estadual, caso provocado ou mesmo de ofício, autorizar a prorrogação da publicação. 

COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO: Colégio Eleitoral será formado por todos os filiados constantes nos dois editais 

acima especificados e deverá ser publicado até a data de 05/08/2021, formalidade dispensada nos 

municípios onde não haja disputa de chapas.  

 

 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO: a ANTECEDÊNCIA MÍNIMA de 08 (oito) dias antes da 
Convenção, em jornal local ou regional. Até: 12, 13 ou 14 de agosto conforme a data escolhida para a 
convenção. 

MODELO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Progressistas de .........../RS 

 

Convenção para Escolha dos Membros do Diretório Municipal - Gestão 2021/2023 

 
O Presidente da Comissão Executiva/Provisória do Progressistas de....../RS, na forma do art. 10 do 

Estatuto do PP e dos §§5º e 6º do art. 1º Resolução – PP/RS nº. 004/2021, convoca os convencionais habilitados (filiados) 
para a ConvençãoMunicipal para Escolha do Diretório Municipal, a qualocorrerá no dia xx/08/2021, na Rua (...), nº, XX, 
Bairro (...), neste município, com início às xxhoras, e com duração de 04 horas, para a deliberação da seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 
a) Eleição e posse dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal; 
b) Escolha e posse dos Delegados à Convenção Estadual e seus respectivos suplentes; 
c) Eleição e posse dos Conselhos Fiscal, Consultivo, de Ética e Fidelidade Partidária e dos respectivos Suplentes; 
d) Deliberações acerca da escolha e posse dos membros da Comissão Executiva Municipal pelo diretório eleito; 
e) Deliberações acerca da escolha dos membros dos órgãos partidários de apoio (Movimentos) da Mulher Progressista 
Gaúcha, da Juventude Progressista Gaúcha e do PP Afro – Resolução -PP/RS nº. 009/2021. 
f) Outros assuntos de interesse partidário. 
 

Outrossim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra 03 dias antes da data aprazada 
para a realização da Convenção e que poderá ser realizado através do e-mail: xxxxxx@xxxxxxx. 

 
(Colocar Município e data).......................... 

 
____________________________ 

Presidente Municipal do PP 
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 MEMBROS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL 
 
MEMBROS TITULARES: mínimo de 30% de MULHERES e 20% de JOVENS com idade que não ultrapasse os 35 
anos na data da eleição. A chapa inscrita deverá observar a percentualidade mínima de mulheres e jovens 
conforme o disposto na Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
Para o cálculo de tais percentagens, exclui-se o vereador Líder da Bancada no parlamento municipal, caso faça 
parte somente em face deste título. 
As jovens inscritas também somarão para o atingimento da meta mínima de 30% de mulheres. 
No cálculo das vagas para mulheres e jovens, qualquer fração resultante da aplicação da percentagem ora 
regrada equivalerá a 01 (um).  
 
MEMBROS SUPLENTES: cada chapa registrada deverá contar com pelo menos 01 (um) jovem e 01(uma) 
mulher. Nesta composição, a filiada mulher com menos de 35 anos NÃO contará para o preenchimento da 
vaga de jovem ou vice-versa. 
DEFINIR, em corroboração ao disposto no caput do art. 2º da Resolução-PP/RS nº. 005/2021, por ser de praxe, 
com amparo no regime democrático instituído no preâmbulo da Constituição Federal e ante a omissão do 
estatuto partidário, que o colégio eleitoral apto a votar nas Convenções Municipais para Escolha dos 
Diretórios é formado por todos os FILIADOS APTOS, na forma legal e estatutária, vinculados ao órgão 
partidário concernente. 
Com fulcro no art. 17 do EPP, somente integrarão o COLÉGIO ELEITORAL as filiações PROTOCOLADAS junto ao 
Diretório Municipal até às 15 horas do dia 21, 22 e 23 de julho do ano em curso, conforme a data escolhida 
para a realização da convenção (observado assim o interregno de 30 dias do dispositivo estatutário). 
 

 COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL - membros de cada Diretório Municipal se regulará com 
base no número de eleitores do Município, nos seguintes termos: 
 

ELEITORES MEMBROS TOTAL SUPLENTES 

Até 5.000 26 + Líder da Bancada 27 09 

De 5.000 a 30.000 36 + Líder da Bancada 37 12 

Mais de 30.000 44 + Líder da Bancada 45 15 

PORTO ALEGRE 100 + Líder da Bancada 101 31 

 

 OBSERVAÇÃO SOBRE NÚMERO DE INTEGRANTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL– O número de membros de 
cada Diretório Municipal se regulará com base no número de eleitores do Município e os órgãos 
partidários municipais que desejem AUMENTAR OU DIMINUIR O NÚMERO DE COMPONENTES TOTAIS 
(aumentar ou diminuir o número de membros titulares e suplentes do diretório) deverão requerer, 
formalmente, autorização, a qual deverá ser dirigida à presidência estadual, através do e-mail 
secretaria@pp-rs.org.br, que, concordando, emitirá resolução autorizativa, conforme §1º do art. 8º da 
Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 

 
OBSERVAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO E DA EXECUTIVA – Tanto na eleição diretório quanto da 
comissão executiva, NÃO é permitido um candidato pertencer a mais de uma chapa e/ou apresentar chapa 
incompleta e/ou candidaturas avulsas. 
 
A percentagem de MULHERES, conforme as regras previstas noart. 2º da Resolução-PP/RS nº. 009/2021 
deverá observar, excluído o vereador Líder da Bancada, segue a seguinte tabela: 
 

TITULARES HOMENS MULHERES 
(30%) 

SUPLENTES HOMENS 
(Máximo) 

MULHERES 
(Mínimo) 

26 membros 18 08 09 membros 08 01 

36 membros  25 11 12 membros 11 01 

44 membros 30 14 15 membros 14 01 

100 membros 70 30 33 membros 32 01 
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A percentagem de JOVENS, conforme as previsões inscritas no art. 2º da Resolução-PP/RS nº. 009/2021, 
excluído o vereador Líder da Bancada, deverá observar a numeração abaixo inscrita: 
 

TITULARES JOVENS (20%) 
(35 anos na data da convenção) 

SUPLENTES JOVENS 
(Mínimo) 

26 membros 06 09 membros 01 

36 membros  08 12 membros 01 

44 membros 09 15 membros 01 

100 membros 20 33 membros 01 

 
DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL - Observar, em regulando o art. 33 do Estatuto do Progressistas, que, 
obrigatoriamente, a Convenção Municipal elegerá 02 (dois) delegados à Convenção Estadual e seus 
respectivos suplentes. 
DELEGADOS EXTRAS A SEREM INSCRITOS: 
Municípios com mais de uma zona eleitoral: 02 delegados e 02 suplentes por ZONA ELEITORAL. 
Domicílio eleitoral de deputados estaduais/federais do Progressistas e do senador Luiz Carlos Heinze:somam 
mais 01 (um) delegado e seu respectivo suplente por cada congressista vinculado 
 
CONSELHOS MUNICIPAIS: A chapa inscrita deverá compor-se, para eleição em conjunto com os membros do 
diretório municipal, independentemente número de eleitores da cidade, dos seguintes conselhos:  

 Conselho Fiscal (03 titulares e 03 suplentes) – inciso III do art. 75 do EPP. 

 Conselho Consultivo (05 titulares e 03 suplentes) – inciso III do art. 79 do EPP. 

 Conselho de Ética e Fidelidade Partidária (03 titulares e 03 suplentes) - inciso III do art. 82 do EPP 
 
OBSERVAÇÃO – Para composição dos membros de tais CONSELHOS, assim como paraDELEGADOS 
ESTADUAISda chapa, poderão ser registrados validamentefiliados já inscritos na composição da do diretório 
(titulares e suplentes), já registrados para compor outros conselhos, como também os registrados como 
delegado. Exemplo: um mesmo filiado pode compor a chapa como membro do diretório, membro de um ou 
mais conselhos e ainda ser inscrito como delegado à convenção estadual. O que não pode é ser inscrito como 
membro titular e suplente na mesma chapa ou estar inscrito em mais de uma chapa concorrente. 
 

 DO FUNCIONAMENTO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL 
 

QUÓRUM: as convenções municipais para escolha dos diretórios se instalam com qualquer número. As 
deliberações são tomadas por maioria simples -§4º do art. 1º daResolução-PP/RS nº. 004/2021. 
VOTO: o voto será colhido de forma secreta, vedado o voto por procuração. Para votar o filiado deverá 
apresentar-se munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTOGRAFIA (determinação esta última que 
somente poderá DISPENSADA por acordo firmado entre as chapas concorrentes ou quando inexistir disputa 
de chapas) – art. 13 do EPP c/c art. 11ºda Resolução-PP/RS nº. 004/2021). 
VOTO CUMULATIVO – art. 12 do EPP c/c art. 12º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. Incidirá o instituto do voto 
cumulativoconvenções municipais, considerados os seguintes títulos: a.Vereador; b.Senador, Deputado 
Federal ou Estadual com domicílio eleitoral no município; c.Membro do diretório municipal; d.Vereador Líder 
na Câmara; e.Prefeito Municipal; f. Vice-Prefeito Municipal. 
 
EXEMPLO PRÁTICO: 

1) Filiado = 1 voto 

2) Filiado e membro do diretório =2 votos 

3) Filiado, membro do diretório e parlamentar (deputado ou senador) =3 votos 

4) Filiado, membro do diretório e vereador = 3 votos 

5) Filiado, membro do diretório, vereador e líder na Câmara Municipal =4 votos 

6) Filiado, membro do diretório e prefeito/vice-prefeito = 3 votos 

 
OBSERVAÇÃO:OLÍDER NA CÂMARA é membro NATO do diretório municipal – não eleito. Porém, poderá ter 
concorrido em formação de chapa. Nesta condição,foi também eleito em convenção como membro do 
diretório para todo o biênio e não apenas enquanto detentor desta condição. SOMENTE TERÁ DIREITO A 04 
VOTOS o Líder na Câmara eleito na composição do diretório 2019/2021 para todo o biênio, como membro 
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perene da chapa. Quando sua condição de membro do diretório se der tão somente por força do art. 46 do 
EPP – por ocupar temporariamente a titulação de vereador líder -, terá direito somente a 03 votos. 
VOTAÇÃO: O início da votação fica a critério da organização da convenção, podendo ser logo após a abertura 
dos trabalhos e de eventuais pronunciamentos e discursos.A organização do evento deverá providenciar, 
conforme o caso urnas, mesas, cabines de votação e os cadernos nos quais fará constar o nome de cada um 
dos votantes em ordem alfabética. 
EXERCÍCIO DO VOTO: convencional habilitado, ao assinar o livro em mesa, receberá a(s) cédula(s) de votação e 
se dirigirá a cabine para votar. O filiado deve assinar o livro tantas vezes quantos forem os votos a que tem 
direito, no caso de exercício do voto cumulativo. Depois de registrar sua(s) opção(ões), deverá depositar o(s) 
voto(s) na respectiva urna.A organização do evento deverá proceder de modo a garantir o pleno exercício e o 
sigilo do voto.  
PUBLICIDADE DAS CHAPAS: As formações das chapas concorrentes deverão estarafixadas no recinto da 
votação e fora dele de forma visível e acessível a todos os filiados votantes - §2º do art. 11º da Resolução-
PP/RS nº. 004/2021. 
ELEIÇÃO POR ACLAMAÇÃO: poderá ser deliberada/efetivada nos casos de chapa única concorrente – art. 13 
do EPP. 
APURAÇÃO DO RESULTADO: Ao encerrar o horário da votação, as urnas devem ser lacradas na presença dos 
fiscais das chapas e transportadas ao local designados para a apuração.  
COMISSÃO DE APURAÇÃO:O Presidente da Convenção deverá nomear imediatamente, entre os filiados 
presentes, os membros da comissão que apurará os votos, que deverá contar com 01 integrante de cada uma 
das chapas concorrentes. 
CHAPA ELEITA INTEGRALMENTE: Será considerada eleita integralmente a que obtiver mais de 80% dos votos 
válidos (art. 20 do EPP). 
FORMAÇÃO POR PERCENTUAL DO DIRETÓRIO - art. 13º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021.Se, tendo 
concorrido mais de uma chapa, uma delas obtiver mais de 20% dos votos válidos, os lugares a preencher no 
Diretório Municipal – titulares e suplentes - serão distribuídos, conforme a percentualidade atingida por cada 
chapa.A composição proporcional do diretório municipal observará a ordem de inscrição (numeração) dos 
filiados de cada chapa inscrita, em sentido crescente de colocação (do primeiro em direção ao último), na 
proporção indicada pelo resultado da votação, em cálculo separado para titulares e suplentes. 
FRAÇÃO – Na aplicação das percentualidades, resultando fração, despreza-se se inferior a meio (0,5) e iguala-
se 01 (um) se for igual ou superior - §4º do art. 13º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
MULHERES E JOVENS–Se do resultado da composição entre as chapas não restar atendida a proporção de 
mulheres e jovens necessárias, deverá ser realizado o ajuste do diretório eleito na forma do que dispõe os 
§§2º e 3º do art. 13º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
APURAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS CONSELHOS - §2º do art. 10 da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. Os Conselhos 
Fiscal, Consultivo Municipal e de Ética e Fidelidade Partidária, serão ocupados, na sua TOTALIDADE, por 
INTEGRANTES DA CHAPA VENCEDORA, mesmo que não tenha atingido 80% dos votos. Não haverádistribuição 
proporcional.  
APURAÇÃO PARA DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL - §§3º e 4º do art. 9º da Resolução-PP/RS nº. 
004/2021. Nos municípios com apenas 02 delegados, a chapa que atingir a maioria simples de votos elegerá 
os dois delegados. Nos demais, caso a chapa vencedora não atinja 80% dos votos, serão eleitos, conforme a 
percentualidade prevista no art. 20 do EPP, de forma igual a prevista para a formação do diretório (titulares e 
suplentes). 
FISCALIZAÇÃO – art. 16º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
Cada chapa concorrente, o direito de indicar02 (dois) fiscais para acompanhar os trabalhos das mesas de 
votação eaté 02 (dois) fiscais para acompanhar o processo de apuração dos votos, que poderão ser os 
mesmos. 
CREDENCIAL: Para se habilitar na fiscalização basta o filiado portar credencial contendo nome e CPF e assinada 
pelo representante legal da chapa e apresentá-la à mesa de votação e/ou à comissão nomeada para apurar os 
votos, conforme o caso. As competências, procedimentos, impugnações e recursos devem observar o disposto 
nos §§1º a 6º do art. 16 da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
 

 REGISTRO DA CONVENÇÃO PARA ESCOLHA DO DIRETÓRIO  
 
ATA DA CONVENÇÃO: Todos os procedimentos ocorridos deverão ser registrados na ata da convenção. 
O livro de Atasdeve ser aberto e rubricado pelo Presidente Municipal e as atas devem ser encerradas com a 
assinatura do presidente municipal e do secretário-geral – art. 11 do EPP. 
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OBSERVAÇÃO – Trata-se de livro DISTINTO daquele utilizado nas convenções para escolha de candidatos para 
as eleições municipais, pois este último deve ser aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral e utilizado apenas 
para fins eleitorais. 
CONTEÚDO: Os processos de votação e apuração, o resultado da convenção, a identificação dos fiscais 
habilitados, as impugnações/decisões são ocorrências que, entre outras, deverão ser registradas em ata. 
LISTA DE PRESENÇAS:Segundo o art. 11 do EPP, a lista de presença dos convencionais deve anteceder a 
lavratura da ata, obrigatoriamente. Contudo, haja vista tratar-se de votação na qual todos os filiados 
participam – o que eleva sobremaneira o número de convencionais –, sugere-se que se tome como lista de 
presenças os cadernos votação (livro onde assinam os convencionais antes de receber as cédulas de votação), 
os quais devem ser resguardados pelas direções eleitas até o término do mandato. A ADOÇÃO DESTA 
FÓRMULA DEVERÁ CONSTAR NO TEXTO DA ATA DA CONVENÇÃO. 
 

MODELO DA ATA DA CONVENÇÃO DE ESCOLHA DIRETÓRIO MUNICIPAL 
 

ATA nº xxxx/2021 
Aos xx dias do mês deagosto do ano de 2021, no recinto da .............. – sito na rua..., n°...,Bairro XXX, nesta cidade -, 
instalou-se, às... horas, a Convenção Municipal do Progressistas de......./RS, sob a Presidência do Sr....., para a eleição do 
Diretório Municipal – Gestão 2021/2023.Inicialmente,foi designado para secretariar os trabalhos o Sr......... que leu de 
viva-voz o Edital de Convocação. A seguir o Sr. Presidente convocou os Srs. Xxxxxxx e xxxxxxx para compor a mesa 
receptora de votos. Prosseguindo, o Sr. Presidente anunciou que foram registradas0X chapas e leu suas nominações 
seguidas das composições, as quais já se encontravam impressas e publicizadas no local. Os trabalhos se estenderam até 
às...., momento em que foi encerrada a votação. Registram-se as seguintes ocorrências durante a votação (impugnações, 
etc..). Iniciada a apuração, verificou-se que o total de votos foi de xxxx e que segundo o caderno de votação 
compareceram xxxx convencionais, havendo assimquórum legal para a validade da Convenção, na forma do §4º do art. 1º 
da resolução-PP/RS nº. 004/2021. Terminada a apuração, constatou-se o seguinte resultado (descrever com números 
inteiros e percentagem de votos de cada chapa). Assim, o presidente declarou eleitos e empossados os membros do 
diretório municipal, conforme o art. 20 do EPP e as regras referentes contidas na Resolução-PP/RS nº. 004/2021, na 
seguinte ordem: (descrever um por um, titulares e suplentes). Também, conforme as normas incidentes, constatou-se a 
eleição dos seguintes membros dos conselhos: (listar todos os membros titulares e suplentes). Os delegados à convenção 
estadual eleitos foram os seguintes: (listar). Todos foram devidamente empossados ao término da apuração. Após, o 
Senhor Presidente convocou o diretório eleito para determinar a escolha dos membros da Comissão Executiva Municipal, o 
que restou deliberado fosse realizada IMEDIATAMENTE/À POSTERIORI (descrever a forma de escolha conforme as regras 
previstas no art. 14º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021). Informo por fim, que a lista de presenças foi colhida através dos 
cadernos de votação, onde assinaram todos os convencionais participantes antes da retirada da cédula para exercício do 
voto. Encerradas todas as ocorrências havidas, bem como o trâmite e apuração do ato convencional, lavro esta ata que, 
lida e achada conforme, assino junto ao presidente e o secretário-geral do partido, na forma do art. 11 do EPP.NADA 
MAIS. 

 
Observação: Em caso de votação por aclamação, deve-se adaptar a presente ata e sugere-se o colhimento 
da lista de presenças de sua lavratura no livro. 
 
 

 COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL– art. 14º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
 
CONVOCAÇÃO IMEDIATANA MESMA SESSÃO - logo após eleito, anunciado e empossado o novo diretório 
municipal, para um mandato de 02 anos, a escolha da comissão executiva municipal deve se dar, 
imediatamente, após eleito e empossado o novo diretório municipal, cujos membros, para tanto, serão 
convocados de viva voz pelo presidente da convenção, que facultará o registro de chapas - art. 38 do EPP. 
CONVOCAÇÃO PARA OUTRA DATA: Não sendo imediata a convocação do diretório eleito, o presidente da 
convenção deverá observar os procedimentos previstos nos §§1º e 2º do art. 14º da Resolução-PP/RS nº. 
004/2021, não podendo ultrapassar o limite de 30 dias após a realização da convenção. Nesta diretriz 
normativa somente poderão ser realizadas na forma presencial ou virtual, excluída, portanto, a possibilidade 
de utilização do sistema drive thru.O Presidente da Convenção deverá imediatamente designar a data, o local 
e o horário para a escolha dos membros na nova Comissão Executiva, observada a obrigação de publicar 
edital de convocação.Não observado este prazo acima, poderá a Presidência Estadual avocar para si a 
competência para realizar e administrar a reunião do diretório. 
CHAPAS: Não é permitido no registro das chapas o candidato pertencer a mais de uma chapa ou a 
apresentação de chapa incompleta e/ou candidaturas avulsas – parágrafo único do art. 38 do EPP. 



14 

 

VOTO CUMULATIVO: É vedado o exercício do voto cumulativo no processo de votação que escolherá a 
formação da nova Comissão Executiva Municipal. 
VOTAÇÃO POR ACLAMAÇÃO – Possível nos casos de CHAPA ÚNICA- art. 13 do EPP. 
ATA: Sugere-se que ata da eleição da comissão executiva municipal seja registrada em livro diverso do das 
convenções, específico para as reuniões do diretório e da comissão executiva.  
RESULTADO: Neste processo, será eleita integralmente a chapa que obter a maioria simples de votos - §8º do 
art. 14º do EPP. 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL - art. 60 do EPP:01 (um) Presidente, 02 (dois) Vice-
Presidentes, 01 (um) Secretário-Geral, 01 (um) Secretário, 01 (um) Tesoureiro-Geral, 01 (um) Tesoureiro, 03 
(três) membros 03 (três) suplentes e o Líder do Partido na Câmara Municipal de Vereadores. 
 

MODELO DA ATA DA ESCOLHA DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 
Lista de presenças(nome e assinatura dos Membros do Diretório Municipal). 

 
ATA nº. xxx/2021. 

 
 Às ... horas do dia.... de.... do ano de 2021, na Rua (...), Bairro (...), nº xx, em (.......)/RS, reuniu-se o Diretório 
Municipal do Progressistas de.../RS para, conforme as disposições normativas incidentes, escolher os membros da 
Comissão Executiva Municipal - Gestão 2021/2023. A reunião foi convocada Sr. Presidente da Convenção Municipal 
(relatar a forma da convocação e os dados). Iniciada a reunião, protocoladas devidamente as chapas concorrentes, foram 
lidas as composições concorrentes, assim identificadas e compostas: (nominar todos os membros e cargos).O Senhor 
Presidente, em seguida, deu início à votação que transcorreu sem intercorrências a relatar - (consignar a forma – voto ou 
aclamação por chapa única). Apurados os votos, alcançou-se o seguinte resultado: XX votantes, xx votos para Chapa 00, 
xx votos para chapa 000, xx votos brancos, xx votos nulos. Assim, restou eleita a CHAPA TAL conforme a nominação antes 
registrada. Por fim, o Sr. Presidenteproclamou eleita e empossada a chapa vencedora. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e, por mim, Fulano de Tal, devidamente designado para secretariar os trabalhos, lavrada a presente 
Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, na forma do art. 11 do EPP e pelos presentes que assim 
desejarem. 

 
 MOVIMENTOS MUNICIPAIS– https://www.progressistas.org.br/sites/2000/2056/Estatuto/Estatuto2020.pdf 

 
MULHERES, JOVENS e AFROS (Artigos 85 e 86 do Estatuto Nacional do Progressistas)- A nomeação e posse 
dos Movimentos das MULHERES PROGRESSISTAS, dos JOVENS PROGRESSISTAS e dos AFROS 
PROGRESSISTAS deverão ser realizadas conforme Resolução-PP/RS nº. 009/2021 com os seguintes cargos: I 
– Presidente; II - Vice-Presidente; III - Secretário-Geral; IV -1º Secretário. 
 
OBSERVAÇÃO: Estes Movimentos deverão, obrigatoriamente, ser escolhidos pelo Diretório Municipal na data 
da Convenção ou quando da eleição da Executiva do Partido. A não realizaçãoda escolha desses 
representantes, na data da escolha da Executiva, caberá a nova Executiva no prazo de 30 dias proceder a 
escolha dos dirigentes destes Movimentos. Esta é condição essencial para que os presidentes dos movimentos 
municipais possam votar na corresponde convenção estadual do movimento partidário. 

 

 Para informações específicas e dúvidas sobre os Movimentos Progressistas entre em contato direto 
com os responsáveis dos devidos departamentos no Diretório Estadual: 

 

 Fátima Barroso – Assessoria da Mulher Progressista Gaúcha - MPG 
Fone: (51) 99782.4963 / 3533.4761 - E-mail: amprs@pp-rs.org.br 

 Silvana Maria Franciscatto Covatti – Presidente Estadual da Mulher Progressista 
Fone: (51) 51 99919.3774- E-mail: amprs@pp-rs.org.br 
 

 Victor Jaquet Barreto – Assessoria da Juventude Progressista Gaúcha - JPG 
Fone: (51) 98132.2200 / 3533.4790 – E-mail: jovensprogressistasrs@gmail.com 

 Luís Vicente Batista Cabeleira Aquino – Presidente Estadual da Juventude Progressista 
Fone: (55) 99960.5207– E-mail: aquino.luisvicente@gmail.com 
 

 Elisete Moretto – Presidente Estadual do PP Afro 
Fone: (51) 99842.0718 / 3533.4770 – E-mail: ppafro@pp-rs.org.br 

https://www.progressistas.org.br/sites/2000/2056/Estatuto/Estatuto2020.pdf
mailto:amprs@pp-rs.org.br
mailto:jovensprogressistasrs@gmail.com
mailto:ppafro@pp-rs.org.br
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DOCUMENTOS QUE DEVEM SER REMETIDOSAO DIRETÓRIO ESTADUAL PARA FINS DE INSCRIÇÃO NOS 
REGISTROS OFICIAIS - TSE (E-MAIL – secretaria@pp-rs.org.br). A responsabilidade pelo envio é do presidente 
municipal eleito – parágrafo único da resolução-pp/rs nº. 004/2021. 
 
REGISTRO NO TSE: Toda documentação necessária para registro dos órgãos partidários eleitosjunto ao TRE/RS 
(Diretórios e Comissões Executivas), deverá ser remetida à sede do Diretório Estadual do Partido Progressista – 
PP/RS no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de realização da Convenção Municipal – no caso de 
imediata eleição da comissão executiva – ou de 10 (dez) dias da eleição da comissão executiva – nos casos de 
convocação posterior para eleição.  
 
ATAS - Cópias das atas da eleição do diretório e da comissão executiva (digitalizadas e ou digitadas). 
 
DIRETÓRIO MUNICIPAL, CONSELHOS DE ÉTICA, FISCAL E CONSULTIVO – Relação dos membros (titulares e 
suplentes) – NOME COMPLETO E CPF. 
 
DELEGADOS TITULARES E SUPLENTES: A lista com os seguintes dados: Nome / Endereço / Número do título 
de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone residencial e do telefone celular. 
A ausência da indicação dos delegados e suplentes em tempo hábil acarretará na impossibilidade do exercício 
do voto na convenção estadual. 
 
COMISSÃO EXECUTIVA: A lista completacom a relação da composição da nova Comissão Executiva Municipal, 
com todos os dados exigidos é essencial para registro do órgão partidário na Justiça Eleitoral. Nome Completo 
/ Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone 
celular e do telefone residencial. 
  
PRAZOS: As informações e documentos antes elencados devem chegar ao diretório estadual nos seguintes 
prazos: 
10 dias da data da convenção – nos casos em que a eleição da comissão executiva ocorreu imediatamente 
após a convenção; 
10 dias da eleição da comissão executiva municipal – nos casos em que a eleição da comissão executiva deu-
se em data posterior à convenção. 
 
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA: Após efetivado por esta direção estadual o registro da nova direção 
partidária à Justiça Eleitoral, os órgãos de direção partidária municipal poderão extrair no site do TRE/RS a 
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-
partidarias/modulo-consulta-sgip3). A CERTIDÃO É DOCUMENTO APTO PARA:a. Receita Federal – atualizar o 
CNPJ;b.Instituições Bancárias - atualizar os responsáveis pela conta corrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 UMA EXCELENTE CONVENÇÃO A TODOS !!!!! 

 RESUMO - DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO TSE:(10 dias após a Convenção) 

 .Ata da Convenção para escolha do Diretório com lista de presença (cópia do livro de atas e ata digitada); 

.Ata reunião escolha da Executiva com lista de presença (cópia do livro de atas e ata digitada); 

.Lista do Diretório Eleito (Membros Titulares, Suplentes, Conselhos e Delegados) com título eleitoral 

(digitada); 

.Cadastros com dados do Diretório Municipal  com CNPJ e Endereço da Sede do Diretório Municipal 

completo com Bairro e CEP(digitada); 

.Cadastro completo da Executiva Municipal e Delegados e Suplentes à Convenção Estadual com Cargo / 

Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / E-Mail / 

Número do telefone celular e do telefone residencial (digitada). 

 

https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3
https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3
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MODELOS 
 
A. MODELO n°. 1: EDITAL FILIAWEB. 
 

PROGRESSISTAS DE......./RS - EDITAL FILIA 
 
 O Presidente da Comissão Executiva/Provisória do Progressistas de......../RS, conforme determinação 
partidária, com fulcro no §5ºdo art. 4º da Resolução/PP-RS nº. 004/2021, comunica as seguintes listagens 
oficiais de filiados já remetidas à Justiça Eleitoral via sistema de filiações Filia e aptos a participar da convenção 
municipal: 
 
LISTAGEM OFICIAL ATÉ ABRIL DE 2021: 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
2. ... 

 
LISTAGEM INTERNA DE NOVOS FILIADOS CADASTRADOS: 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
2. ... 

(Colocar Município e data).......................... 
      ____________________________ 
           Presidente Municipal do PP 
_____________________________________________ 
 
B. MODELO n°. 2: EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES. 
 

PROGRESSISTAS DE ......./RS - EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES 
 
 O Presidente da Comissão Executiva/Provisória do Progressistas de......./RS, conforme determinação 
partidária, com fulcro no §6º do art. 4º da Resolução/PP-RS nº. 004/2021, comunica que apresentaram ficha 
de filiação junto a esta grei partidária, após a publicação do EDITAL FILIA e até ás 15hs do dia XX/07/2021, os 
seguintes cidadãos: 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
2. ... 

(Colocar Município e data).......................... 
      ____________________________ 
            Presidente Municipal do PP 
_____________________________________________ 
 
C. MODELO n°.3: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Progressistas de .........../RS 

 

Convenção para Escolha dos Membros do Diretório Municipal - Gestão 2021/2023 

 
O Presidente da Comissão Executiva/Provisória do Progressistas de....../RS, na forma do art. 10 do 

Estatuto do PP e dos §§5º e 6º do art. 1º Resolução – PP/RS nº. 004/2021, convoca os convencionais habilitados (filiados) 
para a ConvençãoMunicipal para Escolha do Diretório Municipal, a qualocorrerá no dia xx/08/2021, na Rua (...), nº, XX, 
Bairro (...), neste município, com início às xxhoras,e com duração de 04 horas, para a deliberação da seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

a) Eleição e posse dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal; 
b) Escolha e posse dos Delegados à Convenção Estadual e seus respectivos suplentes; 
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c) Eleição e posse dos Conselhos Fiscal, Consultivo, de Ética e Fidelidade Partidária e dos respectivos Suplentes; 
d) Deliberações acerca da escolha e posse dos membros da Comissão Executiva Municipal pelo diretório eleito; 
e) Deliberações acerca da escolha dos membros dos órgãos partidários de apoio (Movimentos) da Mulher 

Progressista Gaúcha, da Juventude Progressista Gaúcha e do PP Afro – Resolução -PP/RS nº. 009/2021. 
f) Outros assuntos de interesse partidário. 

 
Outrossim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra 03 dias antesda data aprazada 

para a realização da Convenção e que poderá ser realizado através do e-mail: xxxxxx@xxxxxxx. 
 
(Colocar Município e data).......................... 

 
____________________________ 

Presidente Municipal do PP 
 

_____________________________________________ 
 
D. MODELO N° 4: REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. 
 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Executiva/Provisória do PP  de ........./RS 
 

Os abaixo assinados, eleitores deste município, todos filiados ao Progressistas de XXXXXXX/RS, 
nos termos da Resolução-PP/RS nº. 004/2021 e do Estatuto do Progressistas - EPP, REQUEREM, 
tempestivamente, o registro da seguinte chapa de candidatos a membros titulares e suplentes do Diretório 
Municipal, Delegados à Convenção Estadual e membros do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Conselho de 
Ética e Fidelidade Partidária Municipal. 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA CHAPA: Sr. Fulano de Tal, residente e domiciliado na Rua xxxx, Bairro xxxxx, nº. 
xxxx, em xxxxxx/RS, CEP xxxxx-sss. Telefone para contato: (xx) xxxxxxxxx. Endereço de e-mail: 
xxxxxxx@xxxxx.com.br. 
 
MEMBROS DO DIRETÓRIO: 
Titulares 
1. Nome ... CPF n°... 
2. ... 
Suplentes 
1. Nome....  CPF n°... 
2. ... 
DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL 
Titulares 

1. Nome ... CPF n°... 
2. ... 

Suplentes 
1. Nome ... CPF n°... 
2. ... 

CONSELHO FISCAL 
Titulares 

1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 

Suplentes 
1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 

CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 
Titulares 

1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 

Suplentes 
1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 
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CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA 
Titulares 

1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 

Suplentes 
1. Nome ... CPFn°... 
2. ... 

 
ASSINATURA DOS REQUERENTES- §7º da art. 1º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 
 

1. Nome CPF Assinatura 
2. . 

         (Colocar Município e data) .......................... 
_____________________________________________ 
 
 
E. MODELO n°.5: DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO. 
 
Ilustríssimo Senhor Presidente Municipal, 
CHAPA XXXXXX 
Os abaixo assinados, filiados ao Partido Progressista de ........../RS, CONSENTEM com a indicação de seus 
nomes para integrar a chapa em epígrafe nas seguintes condições: membros titulares e suplentes do Diretório 
Municipal, delegados e suplentes à Convenção Estadual e titulares e suplentes dos Conselhos Fiscal, Consultivo 
e de Ética e Fidelidade Partidária Municipal,  
 
1. Nome....  CPF n°...     Assinatura:____________ 
... 

(Colocar Município e data) .......................... 
 
Observação: Este documento não precisa ser entregue no momento do registro, sendo necessário somente 
nos casos de impugnação de algum dos membros da lista. 
_____________________________________________ 
 
 
F. MODELO n°.6: CREDENCIAL DE FISCAL 
 

CREDENCIAL DE FISCAL 
 

A CHAPA XXXXXX, por seu representante legal infra-assinado, nomeia o Sr. 
__________________________________________, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, para atuar como 
FISCAL, no âmbito da Convenção Municipal de 2021, com poderes para atuar na fiscalização tanto da votação 
como da apuração dos votos, na forma do art. 16º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021. 

 
__________________________, _____ de _______________ de 2021. 
 

Nome do credenciador: __________________________________ 
 

Assinatura:____________________________________ 
credenciador 

_____________________________________________ 
 
 
G. MODELO nº. 7:ATA DA CONVENÇÃO DE ESCOLHA DIRETÓRIO MUNICIPAL. 

 
ATA nº xxxx/2021 

Aos xx dias do mês deagosto do ano de 2021, no recinto da .............. – sito na rua..., n°...,Bairro XXX, nesta cidade -, 
instalou-se, às... horas, a Convenção Municipal do Progressistas de......./RS, sob a Presidência do Sr....., para a eleição do 
Diretório Municipal – Gestão 2021/2023. Inicialmente, foi designado para secretariar os trabalhos o Sr......... que leu de 
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viva-voz o Edital de Convocação. A seguir o Sr. Presidente convocou os Srs. Xxxxxxx e xxxxxxx para compor a mesa 
receptora de votos. Prosseguindo, o Sr. Presidente anunciou que foram registradas0X chapas e leu suas nominações 
seguidas das composições, as quais já se encontravam impressas e publicizadas no local. Os trabalhos se estenderam até 
às...., momento em que foi encerrada a votação. Registram-se as seguintes ocorrências durante a votação (impugnações, 
etc..). Iniciada a apuração, verificou-se que o total de votos foi de xxxx e que segundo o caderno de votação 
compareceram xxxx convencionais, havendo assimquórum legal para a validade da Convenção, na forma do §4º do art. 1º 
da resolução-PP/RS nº. 004/2021. Terminada a apuração, constatou-se o seguinte resultado (descrever com números 
inteiros e percentagem de votos de cada chapa). Assim, o presidente declarou eleitos e empossados os membros do 
diretório municipal, conforme o art. 20 do EPP e as regras referentes contidas na Resolução-PP/RS nº. 004/2021, na 
seguinte ordem: (descrever um por um, titulares e suplentes). Também, conforme as normas incidentes, constatou-se a 
eleição dos seguintes membros dos conselhos: (listar todos os membros titulares e suplentes). Os delegados à convenção 
estadual eleitos foram os seguintes: (listar). Todos foram devidamente empossados ao término da apuração. Após, o 
Senhor Presidente convocou o diretório eleito para determinar a escolha dos membros da Comissão Executiva Municipal, o 
que restou deliberado fosse realizada IMEDIATAMENTE/À POSTERIORI (descrever a forma de escolha conforme as regras 
previstas no art. 14º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021). Informo por fim, que a lista de presenças foi colhida através dos 
cadernos de votação, onde assinaram todos os convencionais participantes antes da retirada da cédula para exercício do 
voto. Encerradas todas as ocorrências havidas, bem como o trâmite e apuração do ato convencional, lavro esta ata que, 
lida e achada conforme, assino junto ao presidente e o secretário-geral do partido, na forma do art. 11 do EPP. NADA 
MAIS. 

 
Observação: Em caso de votação por aclamação, deve-se adaptar a presente ata e sugere-se o colhimento 
da lista de presenças de sua lavratura no livro. 
 
_____________________________________________ 
 
H. MODELO n°.8: REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA PARA COMISSÃO EXECUTIVA. 
 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Convenção Municipal de 2021 do PP de ................/RS 
 

Os abaixo assinados membros do diretório municipal eleito na convenção municipal de 
xx/08/2021, conforme as normativas assentadas no art. 14º da Resolução-PP/RS nº. 004/2021,REQUEREM, 
tempestivamente, o registro da seguinte chapa de candidatos a membros da Comissão Executiva Municipal. 

 
Presidente -Nome ... assinatura.. 
1º Vice-Presidente - Nome ... assinatura.... 
(...). 
 
(Município e data) .......................... 
 
Representante Legal da chapa: Sr. Fulano de Tal, residente e domiciliado na Rua xxxx, Bairro xxxxx, nº. xxxx, 
em xxxxxx/RS, CEP xxxxx-sss. Telefone para contato: (xx) xxxxxxxxx.Endereço de e-mail: xxxxx@xxxxx.com.br. 
_____________________________________________ 
 
I. MODELO n°.9: ATA - ESCOLHA DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL. 
Lista de presenças(nome e assinatura dos Membros do Diretório Municipal). 

 
ATA nº. xxx/2021. 

 Às ... horas do dia.... de.... do ano de 2021, na Rua (...), Bairro (...), nº xx, em (.......)/RS, reuniu-se o Diretório 
Municipal do Progressistas de.../RS para, conforme as disposições normativas incidentes, escolher os membros da 
Comissão Executiva Municipal - Gestão 2021/2023. A reunião foi convocada Sr. Presidente da Convenção Municipal 
(relatar a forma da convocação e os dados). Iniciada a reunião, protocoladas devidamente as chapas concorrentes, foram 
lidas as composições concorrentes, assim identificadas e compostas: (nominar todos os membros e cargos).O Senhor 
Presidente, em seguida, deu início à votação que transcorreu sem intercorrências a relatar - (consignar a forma – voto ou 
aclamação por chapa única). Apurados os votos, alcançou-se o seguinte resultado: XX votantes, xx votos para Chapa 00, 
xx votos para chapa 000, xx votos brancos, xx votos nulos. Assim, restou eleita a CHAPA TAL conforme a nominação antes 
registrada. Por fim, o Sr. Presidenteproclamou eleita e empossada a chapa vencedora. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e, por mim, Fulano de Tal, devidamente designado para secretariar os trabalhos, lavrada a presente 
Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, na forma do art. 11 do EPP e pelos presentes que assim 
desejarem. 

_____________________________________________ 
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J. MODELO n°.10: DOCUMENTO PARA REGITRO DA COMISSÃO EXECUTIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - TSE 
 
COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO PROGRESSISTA DO MUNICÍPIO 
 
- PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- 1º VICE-PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- 2º VICE-PRESIDENTE: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- SECRETÁRIO-GERAL: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / 
CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- SECRETÁRIO: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- TESOUREIRO-GERAL: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor 
/ CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- TESOUREIRO: Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número do título de eleitor / CPF / 
E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
 
- MEMBROS TITULARES - DE TODOS (03): Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número 
do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
- MEMBROS SUPLENTES - DE TODOS (03): Nome Completo / Endereço Completo com Bairro e CEP / Número 
do título de eleitor / CPF / E-Mail / Número do telefone celular e do telefone residencial 
 

 LÍDER DA BANCADA NA CÂMARA DE VEREADORES: (CASO O PARTIDO POSSUA VEREADORES NO MUNICÍPIO). 
 

 

 
MODELO DE FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 

    

FICHA DE FILIAÇÃO 

 

NOME:___________________________________________________________________________ SEXO:M(   ) F(   )  

RG:_________________________ORGÃO EXPEDIDOR:________________CPF:____________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:______________________________NATURALIDADE:_____________________________ 

NOME DA MÃE:__________________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:________________________________PROFISSÃO:_______________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:________________________________________________________________________ 

CIDADE:____________________________BAIRRO:__________________________CEP:_____________________ 

FONE RES.:____________________COMERCIAL:________________________CELULAR:_____________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________________________________________ 

TÍTULO N°_______________________________ZONA_________________________SEÇÃO___________________ 

DATA DE FILIAÇÃO:_________/__________/_________ 

DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM O PROGRAMA E ESTATUTO DO PARTIDO. 

 

 

ASSINATURA DO ELEITOR      ASSINATURA DO ABONADOR 

 

 

ASSINATURA DO PRESIDENTE 


