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Prezado(a) Presidente Municipal, Secretário(a) e                                
Membros da Executiva 
 

Realizar com sucesso a Convenção Municipal é o primeiro 

passo para garantir uma caminhada vitoriosa nas eleições de 2024. 

Nas Convenções Municipais, conforme o calendário das Etapas 

Regionais (1ª Etapa: 19, 20 e 21 de maio; 2ª Etapa: 26, 27 e 28 de maio e 3ª Etapa: 02, 03 e 04 de 

junho), os filiados irão escolher o Diretório e a Executiva que comandarão as Eleições Municipais de 

2024. 

Somos reconhecidamente o Partido com o maior e o melhor patrimônio humano e político em 

cada município. Por isso, temos a certeza de que continuaremos em primeiro lugar no ranking do 

número de Prefeitos (145), Vice-Prefeitos (126) e Vereadores (1.274). 

Cada eleição é uma eleição. A eleição de 2024 será diferente da de 2020, pois temos outro 

cenário político e econômico. Não temos felizmente os efeitos negativos da Pandemia. Temos 

infelizmente as consequências humanas e econômicas da guerra Rússia/Ucrânia. Temos agora um 

Governo Federal de esquerda do qual, como partido de direita, somos oposição. Lembremo-nos que 

em contraponto ao Governo Federal de esquerda temos na Câmara e no Senado uma maioria 

significativa de direita. Qual a influência deste cenário na eleição municipal? Dependerá da realidade 

de cada município e das circunstâncias de coligações majoritárias.  

O certo é que nós, Progressistas continuaremos valorizando o poder local e respeitando a 

autonomia dos diretórios municipais. O momento requer um choque de partidarização. Temos que 

reforçar o que somos, o que defendemos e o que queremos. Estamos agradecidos e orgulhosos com o 

trabalho de nossos líderes e filiados em cada município. Conhecemos e reconhecemos a garra, a 

fidelidade, a paixão partidária e os compromissos com os municípios de cada um e de todos os líderes 

e filiados progressistas. 

Entre esperanças e desafios, o futuro depende de nós, da nossa coragem de fazer política. 

Gostemos ou não nosso futuro é decidido por meio da política. Diante das dificuldades, não participar 

da política pode parecer mais fácil, mas seguramente não será o mais certo. Tudo passa pela política. 

As crises só encontrarão respostas adequadas a partir da política. A essência da democracia é a 

participação. É a participação que faz o cidadão protagonista. Participe da política e não seja vítima de 

sua omissão e do seu ceticismo. 

A Convenção é a grande oportunidade para demonstrarmos nossa vontade de fazer política e 

de fortalecermos o Progressistas, inclusive buscando novas filiações. Para isso, precisamos de diálogo 

e unidade. Temos que dialogar, conviver e saber respeitar as diferenças.  
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O Partido é um empreendimento coletivo e existe para democraticamente ocupar espaços de 

poder e assim servir ao bem comum. A nossa vitória em 2024 depende e será fruto de nosso trabalho 

de hoje. Saberemos conviver com as diferenças, pois reconhecemos que existe um valor maior que nos 

faz iguais: somos todos do mesmo partido. Neste sentido, lembremo-nos de Rui Barbosa: “O Partido 

não é de ninguém, somos todos”. 

A Convenção está regida pela Resolução PP/RS nº 004/2023, que estabelece o calendário, as 

normas e os critérios que orientam o processo eleitoral apresentado neste Manual de Instruções das 

Convenções Municipais. 

Pedimos especialmente para garantir 30% de mulheres e 20% de jovens no Diretório Municipal. 

Esses dois movimentos têm um percentual garantido, mas como somos um partido plural temos que 

incluir no Diretório a representação dos movimentos Afro, Idoso, dos Servidores Públicos e da 

Liberdade Econômica. 

A Convenção é uma parceria que envolve as lideranças e os filiados municipais, mas que deve 

receber o apoio e a participação dos líderes maiores: Senador, Deputados Federais e Deputados 

Estaduais. Agradecemos ao Presidente e ao secretário da Comissão Executiva, responsáveis pela 

convocação e realização das Convenções. Destacamos o entrosamento necessário com os atuais 

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, inclusive com os(as) candidatos(as) da majoritária e 

proporcional de 2020 e que não foram vitoriosos. 

Na certeza que praticaremos a democracia interna e as diferenças naturais não irão desalojar a 

convivência e a obrigação de todos em preservar e fortalecer o Partido como instituição. Vamos 

caminhar juntos, fazendo no dia a dia uma boa semeadura, confiantes numa boa colheita no dia 06 de 

outubro de 2024 (1° turno eleição municipal). 

 

A todos e a cada um o melhor muito obrigado! Que Deus ilumine os nossos caminhos e nos 

ajude a transformar nossos sonhos em realidade. 

 

 

 

 
CELSO BERNARDI, 

Presidente do Progressistas/RS 
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RESUMO DE PRAZOS E DATAS  
 

PRAZOS/DATAS EVENTO NORMA 
30 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

Prazo final (até às 12 horas dos 30 dias que 
antecedem a data da respectiva Convenção) para 
o protocolo de filiações com direito ao exercício 
do voto na Convenção junto ao Diretório 
Municipal – FILIAÇÃO. 

Art. 4º, § 1º da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

30 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

Publicação do “Edital FILIA” e do “Edital de Novas 
Filiações” até o horário das 17 horas dos 30 dias 
que antecedem a data da Convenção. 

Art. 5º e Art. 6, § 1º, ambos da 
Resolução PP/RS nº 004/2023. 

15 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

 
Publicação do “Colégio Eleitoral Oficial”. 
 

Art. 7º da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

08 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 
 

Prazo final para a Publicação do Edital de 
Convocação para a realização da Convenção 
Municipal que deverá ser realizada na Câmara de 
Vereadores. 

Art. 10 da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

03 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

Último prazo para o REGISTRO DE CHAPAS 
concorrentes. 

Art. 16 da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

02 DIAS ANTES DA CONVENÇÃO 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

Último prazo para a impugnação do registro da 
chapa. 
 

Art. 22 da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

ETAPAS REGIONAIS 
 
CONVENÇÕES MUNICIPAIS 
 
 
1ª ETAPA: 19, 20 ou 21 MAIO 
 
2ª ETAPA: 26, 27 ou 28 MAIO 
 
3ª ETAPA: 02, 03 ou 04 JUNHO 
 

Realização da Convenção Municipal para 
ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL. 
 
Convocação de viva-voz para a ESCOLHA DA 
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL  
 
REGISTRO DE CHAPAS concorrentes para a 
escolha da COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 
Realização da Reunião para a ESCOLHA DA 
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL (deve ser 
realizada na mesma data da eleição do Diretório). 
 
Realização da Reunião para a escolha dos 
membros dos MOVIMENTOS da Mulher, 
Juventude, Afro, Idoso, Servidores Públicos e 
Liberdade Econômica. 

Art. 1º da Resolução PP/RS nº 
004/2023. 

10 DIAS DEPOIS DA  
 
RESPECTIVA CONVENÇÃO 
 
(Conforme data da respectiva 
Convenção) 

Prazo final da ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
para o Registro no TSE. 
 
A documentação da Convenção deverá ser 
entregue/protocolada junto ao PP Estadual 
através do SITE (www.pp-rs.org.br). 

Art. 34 da Resolução PP/RS nº 
004/2023 e Resolução TSE nº 
23697/2022. 

 
31 de JULHO de 2023 

PRAZO FINAL DE VALIDADE dos órgãos diretivos 
municipais eleitos em 2021 – Comissão Executiva 
no TSE. 

Art. 1º, § 1º da Resolução PP/RS nº 
011/2022. 
 

 
 
1º de AGOSTO de 2023 
 
 

POSSE DO NOVO DIRETÓRIO E COMISSÃO 
EXECUTIVA MUNICIPAL – Biênio 2023-2025 
 
PRAZO INICIAL DE VALIDADE dos órgãos diretivos 
municipais 2023/2025 – Comissão Executiva no 
TSE. 

Art. 1º, § 2º da Resolução PP/RS nº 
011/2022. 
 

CONVENÇÃO ESTADUAL 
19 de AGOSTO de 2023 
 
11 de SETEMBRO de 2023 

Realização da Convenção Estadual para ELEIÇÃO 
DO DIRETÓRIO e COMISSÃO EXECUTIVA 
ESTADUAL. 
POSSE DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL – 
BIÊNIO 2023/2025. 

Art. 3º, § 2º da Resolução PP/RS nº 
011/2022. 
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RESUMO BÁSICO DAS INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS  

CONVENÇÕES MUNICIPAIS 2023 

 

O presente Manual tem como objetivo detalhar, de modo suscinto e prático, as principais 
regras acerca da realização das Convenções Municipais de 2023, de acordo com o regramento previsto 
na Resolução PP/RS nº 011/2022 e na Resolução PP/RS nº 004/2023, e em observância ao que 
determinam as regras emitidas pelo TSE na Resolução nº 23.697/2022. 

 
Caso necessite de informações específicas e que não constam no presente manual, deverá ser 

realizada a consulta na Resolução PP/RS nº 004/2023 que estará disponível na íntegra publicada no 
site do Progressistas/RS: www.pp-rs.org.br. 

 
A nossa equipe do Diretório Estadual do Progressistas está à disposição para auxiliá-los em 

quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos que deverão ser observados para a realização do ato 
convencional, a fim de que as Convenções sejam um sucesso e nos direcionem rumo a vitória nas 
Eleições Municipais de 2024, de modo que mantenhamos a liderança como sendo o Partido com o 
maior número de Prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul! 

 

DATAS, HORÁRIOS, DURAÇÃO E LOCAL  

 
DATAS: As Convenções Municipais ocorrerão, EXCLUSIVAMENTE, em 03 (três) Etapas, entre os dias 

19, 20 ou 21 de maio; 26, 27 ou 28 de maio e 02, 03 ou 04 de junho de 2023, tal como previsto no art. 
2º, § 1º, da Resolução PP/RS nº 11/2022. 
 
As 03 (três) ETAPAS REGIONAIS serão realizadas nas datas e regiões (FAMURS) que seguem: 
 
 a) 1ª ETAPA REGIONAL - dias 19, 20 ou 21 de maio (sexta/sábado/domingo): AMCENTRO, AMCSERRA, 
ACOSTADOCE, AMFRO, GRANPAL, AMLINORTE, ASMURC, ASSUDOESTE, AMVARP, AZONASUL;  
 
b) 2ª ETAPA REGIONAL – dias 26, 27 ou 28 de maio (sexta/sábado/domingo) AMAJA, AMAU, 
AMUFRON, AMM, AMUPLAM, AMUCELEIRO, AMZOP; e  
 
c) 3ª ETAPA REGIONAL 02, 03 ou 04 de junho (sexta/sábado/domingo) AMASBI, AMUCSER, AMESNE, 
AMUNOR, AMPLA, AMSERRA, AMPARA, AMVARC, AMVRS, AMVAT. 

 

ATENÇÃO: As Convenções Municipais devem ser realizadas entre os dias definidos em cada etapa 

regional, competindo a cada Diretório Municipal definir a data da realização do seu ato convencional 
segundo os critérios de conveniência e oportunidade. 
 
HORÁRIO: O prazo de duração da Convenção Municipal deverá observar o tempo mínimo de 04 horas, 
no período compreendido entre as 09h e as 18h da data demarcada para a realização do ato 
convencional. Entretanto, poderá ser alterado (para mais ou para menos), conforme critérios de 
conveniência e oportunidade, desde que haja acordo escrito firmado entre as partes concorrentes e 
chancelado pela Comissão Executiva Municipal. 
 

http://www.pp-rs.org.br/
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No dia da Convenção, havendo CHAPA ÚNICA, poderá se deliberar por “ELEIÇÃO POR ACLAMAÇÃO”, 
nos termos do que determina o art. 13 do EPP, e encerrada a Convenção antes do prazo de duração 
previsto no Edital de Convocação. 
 
LOCAL: As Convenções devem ser realizadas, OBRIGATORIAMENTE, nas CÂMARAS MUNICIPAIS DE 
VEREADORES de cada Município, ressalvados os casos em que o Partido tenha sede própria. 
 
FILIAÇÕES: O Colégio Eleitoral apto a votar nas Convenções Municipais para a Escolha dos Diretórios 
é formado por todos os FILIADOS APTOS, na forma legal e estatutária, vinculados ao órgão partidário 
concernente. 
 
ATENÇÃO AO PRAZO: Somente integrarão o colégio eleitoral as filiações PROTOCOLADAS junto ao 
Diretório Municipal até o horário das 12h dos 30 (trinta dias) dias que antecedem a data escolhida 
para a realização da respectiva Convenção Municipal. 
 
As filiações recebidas após o prazo legal não darão aos respectivos filiados o direito de votar/ser 
votado no ato partidário em questão, salvo os prejudicados por comprovada desídia ou má-fé 
partidária. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 01 - FICHA DE FILIAÇÃO – CAMPANHA DE FILIAÇÃO 
 
 

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 

 

 
O Presidente e o Secretário-Geral da agremiação partidária municipal deverão facilitar, por todas as 
formas, o recebimento de fichas de filiação apresentadas por qualquer filiado, desde que preencham 
os requisitos estatutários mínimos. 
 
Constitui falta grave, sujeita a procedimento ético-partidário a ser instaurado junto a este Diretório 
Estadual, criar embaraços ou dificultar a inscrição de novos filiados por ação ou omissão voluntária. 

ACESSE ONLINE 
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Caso o filiado encontre dificuldades para efetivar o protocolo de filiações junto à base partidária 
municipal, PODERÁ FAZÊ-LO JUNTO AO DIRETÓRIO ESTADUAL que, imediatamente, remeterá a 
listagem dos novos filiados ao respectivo órgão municipal, com determinação de inclusão no 
competente edital de filiações, a fim de que componham o Colégio Eleitoral. 
 
EDITAL FILIA: As Comissões Executivas Municipais ou as Comissões Provisórias deverão afixar, 
OBRIGATORIAMENTE, até o horário das 17h dos 30 (trinta dias) dias que antecedem a data escolhida 
para a realização da respectiva Convenção, na sede do Partido (quando existente) e também na 
Câmara Municipal de Vereadores, o ora nominado “Edital FILIA”, no qual listará, em separado e de 
forma claramente identificada, as seguintes listagens: 
 

a) As filiações constantes na LISTAGEM OFICIAL de filiados extraída do sistema eletrônico FILIA da 
Justiça Eleitoral; 

 
b) As filiações constantes na LISTAGEM INTERNA de filiados extraída do sistema eletrônico FILIA 

da Justiça Eleitoral. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 02 – EDITAL DE FILIAÇÃO – SISTEMA FILIA TSE 
 

PROGRESSISTAS DE__________________________/RS - EDITAL FILIA 

 
 O Presidente da Comissão Executiva, conforme determinação partidária, com fulcro no art. 5º da Resolução/PP-
RS nº. 004/2023, 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 2023: (imprimir a listagem completa no ícone “Relatório” disponível no sistema FILIA) 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
2. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
3. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
4. (...) 

 
LISTAGEM INTERNA DE NOVOS FILIADOS CADASTRADOS: (imprimir a listagem completa no ícone “Relatório” disponível 
no sistema FILIA) 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
2. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
3. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 
4. (...) 

 
 

Município de __________________________ 
 
 
DATA_____/_____/_____ 
 

____________________________ 
Presidente Municipal do Progressistas 

 

 

 
Caso o número de filiações protocoladas nas últimas horas do prazo seja de monta e não seja possível 
realizar o cadastro junto ao sistema Filia (Listagem Oficial e Interna), deverá ser publicado o “Edital de 
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Novas Filiações” na sede do Partido (quando existente) e também na Câmara Municipal de 
Vereadores e no prazo concedido pelo Presidente Estadual. 
 
Poderá o Presidente Estadual, caso provocado ou mesmo de ofício, autorizar a prorrogação da 
publicação.  
 
EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES: É necessária a afixação do “Edital de Novas Filiações” para todas aquelas 
filiações legalmente protocoladas e NÃO CONTIDAS nos Editais anteriores (filiações constantes na 
listagem oficial e na listagem interna). 
 
O “Edital de Novas Filiações” deve ser afixado na sede do Partido (quando existente) e também na 
Câmara Municipal de Vereadores, até o horário das 17h dos 30 (trinta dias) dias que antecedem a data 
escolhida para a realização da respectiva Convenção. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 03 – EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES – (Apenas para aquelas filiações não 
contempladas no Sistema Filia TSE) 

 

PROGRESSISTAS DE__________________________/RS - EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES 

 
 O Presidente da Comissão Executiva do Progressistas de ____________________________/RS, conforme 
determinação partidária, com fulcro no art. 6º da Resolução/PP-RS nº. 004/2023, comunica que apresentaram ficha de 
filiação junto a esta grei partidária, após a publicação do EDITAL FILIA e até às 12 horas do dia ____/____/2023 (30 dias 
antes da Convenção Municipal), os seguintes cidadãos: 
 

1. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 

2. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 

3. NOME E CPF OU TÍTULO DE ELEITOR 

4. (...) 

 
Município de __________________________ 
 
 
DATA_____/_____/_____ 
 

____________________________ 
Presidente Municipal do Progressistas 

 

 
DISPENSA DE EDITAIS DE FILIAÇÃO: As regras referentes à publicidade das filiações e do Colégio 
Eleitoral poderão ser flexibilizadas ou até mesmo dispensadas nos Municípios onde houver chapa 
única e formação de Diretório de CONSENSO. 
 
Aquelas filiações constantes apenas nas listagens internas do Partido e não publicizadas através dos 
Editais de Filiações previstos NÃO integram o Colégio Eleitoral e nem possuem o direito de votar ou ser 
votado, ressalvados os casos de desídia ou má-fé. 
 
O órgão de direção partidária municipal deverá obrigatoriamente fornecer, às expensas do filiado 
solicitante, cópia dos editais de filiações e/ou da ficha de filiação dos filiados listados e do protocolo 
de recebimento, para o fim de instrumentalizar possíveis impugnações. 
 
COLÉGIO ELEITORAL: Até 15 (quinze) dias da data da realização da respectiva Convenção Municipal, 
deverá ser afixado, na sede partidária (caso existente) e junto à CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
(como também no site do Diretório Municipal e nas redes sociais, caso existentes), o COLÉGIO 
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ELEITORAL OFICIAL, o qual conterá o nome dos filiados aptos a votar na Convenção respectiva. Caso 
formalmente requerido, deverá ser fornecido a qualquer filiado, às suas expensas, de forma impressa 
ou por via eletrônica. 
 
O COLÉGIO ELEITORAL será formado pelos filiados devidamente publicizados através dos Editais 
previstos na presente Resolução, respeitados os resultados das impugnações eventualmente havidas. 
 
As impugnações opostas em desfavor de convencionais listados por ocasião da publicação do Colégio 
Eleitoral deverão ser realizadas por meio de petição fundamentada, no prazo de até 10 (dez) dias após 
a publicação, dirigida ao PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. Este, após consultar o 
Presidente Municipal respectivo e os impugnantes – podendo ainda requisitar documentos -, 
despachará de plano pelo deferimento ou indeferimento do pedido. 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (art. 10 do EPP): É obrigatória a publicação do Edital de Convocação com 
antecedência mínima de 08 (oito) dias da data da Convenção, o qual deverá indicar obrigatoriamente 
a data, hora, local, matéria objeto da convocação, autor da convocação e um e-mail (endereço de 
correio eletrônico) para fins de registro de chapas e protocolo de impugnações.  
 
O Edital DEVERÁ ser publicado em jornal local ou regional. 
 
Caso o Diretório Municipal possua site e/ou redes sociais, recomenda-se que o Edital seja também 
veiculado nessas plataformas digitais, a fim de garantir a maior publicidade do ato convencional. 
 
É OBRIGATÓRIO que conste no Edital de Convocação um endereço eletrônico (e-mail) para fins de 
registro de chapas e intimações. 
 
Após publicado, o Edital de Convocação DEVE ser encaminhado para a Presidência do Diretório 
Estadual do Progressistas, através do e-mail: secretaria@pp-rs.org.br. 
 
Nos Municípios onde inexistir disputa de chapas e houver CONSENSO na formação do Diretório, o 
Edital de Convocação poderá ser afixado na Câmara de Vereadores, no Cartório Eleitoral e/ou na sede 
partidária, quando existente. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 04 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Progressistas de __________________________________/RS 

 

Convenção para a escolha dos Membros do Diretório Municipal - Gestão 2023/2025 

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

do Estatuto do Progressistas e do art. 10 da Resolução – PP/RS nº. 004/2023, CONVOCA os convencionais habilitados 
(filiados) para a Convenção Municipal para a eleição do Diretório Municipal, a qual ocorrerá no dia _____/_____/2023, na 
CAMÂRA DE VEREADORES deste Município, localizada na Rua _________________________________________, nº____, 
Bairro _________________________________, neste Município, com início às _____ horas e com duração de 04 (quatro) 
horas para a deliberação da seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Eleição e posse dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal; 
 

mailto:secretaria@pp-rs.org.br
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2. Escolha e posse dos Delegados à Convenção Estadual e seus respectivos Suplentes; 
 

3. Eleição e posse dos Conselhos Fiscal, Consultivo, de Ética e Fidelidade Partidária e dos respectivos Suplentes; 
 

4. Realização da reunião do Diretório eleito para a escolha da Comissão Executiva Municipal, que ocorrerá na mesma 
sessão em que eleito o Diretório Municipal; 

 
5. Deliberações acerca da escolha dos membros dos órgãos partidários de apoio: MOVIMENTOS da Mulher, 

Juventude, Afro, Idoso, dos Servidores Públicos e da Liberdade Econômica; 
 

6. Outros assuntos de interesse partidário. 
 

Outrossim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra 03 (três) dias antes da data aprazada 
para a realização da Convenção e que deverá ser realizado através do e-mail: _____________ @_______________. 
 
 

Município de __________________________ 
 
 
DATA_____/_____/_____ 
 

____________________________ 
Presidente Municipal do Progressistas 

 

 
DA COMPOSIÇÃO DA CHAPA DO DIRETÓRIO 
 
Para concorrer à eleição dos Diretórios Municipais – em se adaptando o previsto no art. 19 do EPP – 
a inscrição deverá ser requerida com a assinatura de pelo menos 30% dos membros do Diretório 
(titulares e suplentes) inscritos na chapa, devendo ser lista dos com indicação do nome e do CPF de 
cada um. Alternativamente, poderá ser observado, em igual padrão, o requerimento por 5% dos 
convencionais (conforme o número de filiados aptos a votar e na forma do citado dispositivo 
estatutário). Desde que observada qualquer uma destas duas orientações, neste quesito, torna-se apta 
a chapa. 
 
Não é permitido ao filiado pertencer a mais de uma chapa. Também não é admitida a apresentação de 
chapa incompleta ou candidaturas avulsas. 
 
MEMBROS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL - o NÚMERO DE MEMBROS DE CADA DIRETÓRIO MUNICIPAL 
se regulará com base no número de eleitores do Município, nos seguintes termos: 
 

ELEITORES MEMBROS DIRETÓRIO TITULARES SUPLENTES 

Até 5.000 17 + Líder da Bancada 18 06 
De 5.000 a 15.000 20 + Líder da Bancada 21 07 

De 15.000 a 30.000 32 + Líder da Bancada 33 11 

Mais de 30.000 44 + Líder da Bancada 45 15 

PORTO ALEGRE 100 + Líder da Bancada 101 31 

 
Os órgãos partidários municipais que desejem AUMENTAR OU DIMINUIR O NÚMERO DE 
COMPONENTES TOTAIS deverão requerer, formalmente, autorização, a qual deverá ser dirigida à 
Presidência Estadual, que, concordando, emitirá resolução autorizativa. 
 
A percentagem de MULHERES deverá observar, excluído o(a) vereador(a) Líder da Bancada, segue a 
seguinte tabela: 
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TITULARES HOMENS MULHERES 
(30%) 

SUPLENTES HOMENS 
(Máximo) 

MULHERES 
(Mínimo) 

17 membros 12 05 06 membros 04 02 

20 membros 14 06 07 membros 05 02 
32 membros  22 10 11 membros 08 03 

44 membros 31 13 15 membros 11 04 

100 membros 70 30 31 membros 24 07 

 
A percentagem de JOVENS, excluído o(a) vereador(a) Líder da Bancada, deverá observar a numeração 
abaixo inscrita: 
 

TITULARES JOVENS (20%) 
(35 anos na Convenção) 

SUPLENTES GERAL 
(Máximo) 

JOVENS 
(Mínimo) 

17 membros 03 06 membros 05 01 

20 membros 04 07 membros 05 02 

32 membros  06 11 membros 09 02 

44 membros 09 15 membros 12 03 

100 membros 20 31 membros 26 05 

 
 
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. 
 
Os Municípios com mais de uma Zona Eleitoral elegerão 02 (dois) Delegados à Convenção Estadual - e 
os respectivos suplentes - para cada uma delas. 
 
Os Municípios que possuem mais de uma Zona Eleitoral, de acordo com os dados extraídos pelo 
TRE/RS, são os seguintes: Alvorada (2), Bagé (2), Canoas (2), Caxias do Sul (3), Erechim (2), Gravataí (2), 
Novo Hamburgo (2), Passo Fundo (2), Pelotas (3), Porto Alegre (10), Rio Grande (2), Santa Cruz do Sul 
(2), Santa Maria (2), São Leopoldo (2) e Viamão (2).  
 
Além disso, os Municípios de domicílio eleitoral do Senador Luiz Carlos Heinze e dos Deputados 
Federais/Estaduais do Progressistas terão direito a somar, ainda, mais 01 (um) Delegado e seu 
respectivo suplente por cada parlamentar vinculado. Nesse sentido, os Municípios em que terão o 
direito de somar mais um Delegado são os seguintes: Bagé (1), Bento Gonçalves (1), Cruz Alta (1), 
Frederico Westphalen (2), Igrejinha (1), Santo Augusto (1), São Borja (1), Sentinela do Sul (1), 
Sobradinho (1) e Uruguaiana (1). 
 
Os Delegados à Convenção Estadual deverão fazer parte da composição das chapas do Diretório 
Municipal. 
 
Será INDEFERIDA a chapa que não indicar os Delegados à Convenção Estadual. 
 
Serão considerados eleitos, em sua integralidade, os Delegados à Convenção Estadual vinculados à 
chapa que atingir maioria simples de votos. Não se aplica aqui a composição por cálculo de 
percentualidade de votos prevista no art. 20 do EPP. 
 
Para a função de Delegado, poderão ser inscritos na chapa filiados já registrados para ocupar outros 
cargos na respectiva composição, tanto do Diretório (titulares ou suplentes) como dos Conselhos. 
 
CONSELHOS: A chapa inscrita para disputa da Convenção Municipal deverá ser composta, para eleição 
conjunta ao Diretório Municipal e Delegados, independentemente número de eleitores da cidade, 
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pelos CONSELHOS FISCAL, CONSULTIVO E DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA, conforme as previsões 
estatutárias (arts. 75, 79 e 80 do EPP): 
 

I - CONSELHO FISCAL: 03 (três) titulares de 03 (três) suplentes. 
 
II – CONSELHO CONSULTIVO: 05 (cinco) titulares e 03 (três) suplentes. 
 
III – CONSELHO DE ÉTICA: 03 (três) titulares e 03 (três suplentes). 

 
Para a composição de tais Conselhos, poderão ser indicados os membros já relacionados para 
composição do Diretório Municipal (titulares ou suplentes), de qualquer dos outros Conselhos ou para 
Delegado à Convenção Estadual. 
 
Serão considerados eleitos, em sua integralidade, os Conselhos vinculados à chapa que atingir maioria 
simples de votos. Não se aplica aqui a composição por cálculo de percentualidade de votos prevista no 
art. 20 do EPP. 
 

 
REQUERIMENTO DA CHAPA COM A COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO 

 
Observar o número de eleitores do seu Município, bem como o número de integrantes Mulheres e 
Jovens (35 anos na data da Convenção Municipal) nos membros Titulares e Suplentes. O Líder da 
Bancada não conta no cálculo. 

 
ATENÇÃO: Se o seu Município tem mais de uma Zona Eleitoral ou tem Senador, Deputado Federal ou 
Estadual com domicílio eleitoral, terá direito a um número maior de Delegados à Convenção Estadual 
(Art. 25, § 4º da Resolução PP/RS nº 004/2023). 
 

NÃO será aceita Chapa do Diretório SEM a indicação dos Delegados à Convenção Estadual. 
 
Deverá constar - na Ata da Convenção Municipal - a Chapa vencedora com os todos os cargos descritos 

conforme modelo a seguir: 
 

 

FORMULÁRIO - MODELO 05 – REQUERIMENTO DA CHAPA 

 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Executiva do PP de ______________________________________/RS. 
 

Os abaixo assinados, eleitores deste Município, todos filiados ao Progressistas de 
_____________________________________/RS, nos termos da Resolução-PP/RS nº. 004/2023 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.(a) __________________________________ (nome completo), inscrito no CPF 
nº___________________________________, residente e domiciliado na Rua _____________________________, nº. 
_____, Bairro ____________________________________, em _____________________________/RS, CEP 
________________; Telefone para contato: (___) ____________________________.Endereço de e-mail: 
__________________@___________________. 
 

COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO (30% MULHERES e 20% JOVENS)  

 

MEMBROS TITULARES (17, 20, 32, 44 ou 100) – (de acordo com o número de eleitores) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
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2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 
 

MEMBROS SUPLENTES (06, 07, 11, 15 ou 31) – (de acordo com o número de eleitores) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 

 

DELEGADOS TITULARES (02 ou de acordo com o número de Zonas Eleitorais e Parlamentares) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 

 

DELEGADOS SUPLENTES (02 ou de acordo com o número de Zonas Eleitorais e Parlamentares) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

(...) 

 

CONSELHO FISCAL - TITULARES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO CONSULTIVO - TITULARES (05) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO CONSULTIVO – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA - TITULARES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO: Também, é necessário que cada integrante da chapa assine o termo 
de consentimento: 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 06 – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Ilustríssimo Senhor Presidente Municipal, 
 
CHAPA ______________________________________ 
 
Os abaixo assinados, filiados ao Partido Progressistas 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 à Convenção Estadual e respectivos suplentes e membros dos Conselhos Fiscal, Consultivo e 
de Ética e Fidelidade Partidária Municipal, com os seus respectivos suplentes:  
 
1. Nome_______________________________ CPF n°_________________________ Assinatura:_____________________ 
2. Nome_______________________________ CPF n°_________________________ Assinatura:_____________________ 
3. Nome_______________________________ CPF n°_________________________ Assinatura:_____________________ 
4. Nome_______________________________ CPF n°_________________________ Assinatura:_____________________ 
5. Nome_______________________________ CPF n°_________________________ Assinatura:_____________________ 
(...) 
 

Município de __________________________ 
 
 
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. 

 

 
DO REGISTRO E PROTOCOLO DAS CHAPAS 
 
 PROTOCOLO ELETRÔNICO - A fim de garantir a necessária acessibilidade ao registro das chapas, a 
Comissão Executiva Municipal deverá obrigatoriamente disponibilizar, no corpo do Edital de 
Convocação um endereço eletrônico (e-mail) para tanto. O referido endereço eletrônico há de ser 
divulgado no corpo do “Edital de Convocação” e trata-se de requisito de validade deste.  
 
A data/horário do protocolo será a do envio eletrônico do requerimento de inscrição de chapa, sem 
necessidade de confirmação do recebimento. 
 
PRAZO: O prazo para a apresentação válida do requerimento de registro de chapa – conforme §1º do 
art. 19 do EPP - é até o horário das 18 horas dos 03 (três) dias que antecedem a data aprazada para a 
realização da Convenção (excluídos, portanto, para fins de contagem o dia do protocolo e o dia da 
convenção). Exemplificando: a) Convenção dia 19/05/2023 – até às 18 horas do dia 15/05/2023. 
 
REPRESENTANTE LEGAL: No protocolo de requerimento de registro de chapa, deverá constar 
claramente seu representante legal, identificado, no mínimo, com os seguintes dados: nome completo, 
CPF, endereço, telefone e e-mail para fins de notificações/intimações. 
 
Cada chapa registrada para concorrer ao Diretório Municipal deverá OBRIGATORIAMENTE atender aos 
seguintes critérios: 
 
I – MEMBROS TITULARES: mínimo de 30% de MULHERES e 20% de JOVENS com idade que não 
ultrapasse os 35 anos na data da Convenção Municipal. 
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a) Para o cálculo de tais percentagens, exclui-se o(a) vereador(a) Líder da Bancada no parlamento 

municipal, caso faça parte somente em face deste título. 
 

b) As jovens inscritas também somarão para o atingimento da meta mínima de 30% de mulheres. 
 

c) No cálculo das vagas dos membros titulares para mulheres e jovens será sempre desprezada a 
fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior (Art. 10, § 4º da Lei 9.504/1997). 
 

MEMBROS SUPLENTES: cada chapa registrada deverá contar com a representatividade de mulheres e 
jovens conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 24 da Resolução PP/RS 004/2023. Nesta composição, 
a filiada mulher com menos de 35 anos NÃO contará para o preenchimento da vaga de jovem ou vice-
versa. 
 
ATENÇÃO! Havendo o descumprimento de qualquer dos requisitos previstos neste dispositivo legal e 
não providenciado o saneamento previsto nesta Resolução, será indeferida a chapa ou, caso eleita, 
serão anulados os votos obtidos e recalculado o resultado do pleito. 
 
O requerimento de registro de chapa deverá ser recebido pelo Presidente Municipal ou pelo 
Secretário-Geral do Partido, presencialmente ou através do endereço eletrônico disposto no edital, os 
quais realizarão, conjuntamente, o exame preliminar de regularidade/admissibilidade da inscrição. 
 
DA PUBLICAÇÃO: Caso constatada a aptidão/legalidade da chapa, deverão imediatamente publicizar 
o requerimento de registro pela afixação de cópia do documento na Câmara Municipal de 
Vereadores local (com o comprovante de protocolo devidamente expedido e munido da data e do 
horário da publicação), bem como na sede do Diretório Municipal, caso existente - a acessibilidade da 
publicação é essencial para a validade do ato. 
 
 CORREÇÕES: Desde que as falhas não ultrapassem o máximo de 30% (trinta por cento) dos membros 
ou das assinaturas de requerimento, o Presidente e/ou o Secretário-Geral, após a realização do 
referido exame preliminar, deverão obrigatoriamente intimar o representante legal da chapa para 
corrigir as impropriedades, no prazo máximo de 12h (doze horas) da intimação, podendo, inclusive, 
substituir os componentes irregularmente inscritos. A intimação procedida por e-mail conta-se desde 
a data/horário do envio, dispensado aviso de recebimento. Qualquer das formas de intimação 
utilizada deverá indicar, obrigatoriamente, o prazo de 12h (doze horas) para a efetivação tempestiva 
do ajuste. 
 
IMPUGNAÇÕES: As impugnações às chapas inscritas poderão ser realizadas até o prazo máximo de 02 
(dois) dias antes da respectiva Convenção e após a publicação do registro, desde que opostas por 
qualquer filiado apto a participar ativamente do ato partidário - §1º do art. 19 do EPP. 
 
 A impugnação será dirigida ao Presidente Municipal e poderá ser apresentada através do endereço de 
e-mail aberto para protocolo das chapas e posterior apresentação dos documentos originais, caso 
necessário. 
 
A partir do recebimento da impugnação, será imediatamente citado o representante legal da chapa, 
pessoalmente (com registo de recebimento assinado) ou por e-mail (somente se nesta forma 
protocolada a impugnação), quando se iniciará a contagem do prazo de 12h (doze horas) para 
apresentação de diligência de retificação ou defesa escrita. Na citação efetivada por correio 
eletrônico, o prazo conta-se conforme a data/horário de envio, sem necessidade confirmação do 
recebimento. 
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Somente após a realização dos procedimentos de retificação é que segue curso o processo de 
impugnação, caso se mostre necessário, ou seja, quando não retificada ou quando as correções se 
mostrem insuficientes. Constatada a retificação válida da chapa, o Secretário-Geral despachará pela 
regularidade do registro e intimará as partes da decisão, bem como, imediatamente, publicará o 
requerimento corrigido na sede do Diretório Municipal. 
 
As impugnações serão julgadas pela Comissão Executiva Municipal, no prazo máximo de 12h (doze 
horas) do protocolo da defesa. Para tanto, é dispensado o prazo de convocação previsto no art. 50 do 
EPP – de (02) dias. Porém, é de ser confirmada a convocação de todos os membros, via e-mail e/ou 
rede social Whatsapp, reforçadas por ligação telefônica. 
 
A decisão da Comissão Executiva Municipal deverá ser imediatamente comunicada ao Impugnante e 
ao Representante Legal da Chapa, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao início 
do ato convencional. Comprovada a intimação através do respectivo protocolo de recebimento ou, 
quando for o caso, por e-mail, sem necessidade de aviso de recebimento (desde que protocolada a 
impugnação por correio eletrônico), inicia-se, então, o prazo de 12 horas para impetração de RECURSO. 
 
O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Executiva Estadual, que tomará a decisão final 
sobre a controvérsia em última e definitiva instância. As impugnações e os recursos serão recebidos 
sem efeito suspensivo. 
 
O Presidente Estadual, instado para tanto ou de ofício, caso tenha em mãos elementos e/ou conclua 
pela existência de impropriedades ou incorreções procedimentais que possam macular a normalidade 
e a legalidade do pleito municipal em prejuízo de qualquer das partes concorrentes, poderá, a qualquer 
tempo, SUSPENDER a realização do ato convencional ou anular o pleito já realizado. Nestes casos, 
compete-lhe agendar nova data para realização da Convenção Municipal e, se oportuno, designar a 
forma de organização e administração do novo pleito, nomeando, inclusive, representantes do 
Diretório Estadual para conduzir a realização do novo ato convencional. 
 
SUBSTITUIÇÕES: A substituição de membros da chapa regularmente inscritos somente será permitida 
nos casos de renúncia (documento firmado e atestado por duas testemunhas) ou de morte. Em ambos 
os casos, a qualquer tempo antes do início da Convenção Municipal. As substituições por renúncia não 
podem ultrapassar 30% da chapa inscrita. Ultrapassado este limite, a inscrição será considera inapta e 
afastada do pleito. 
 

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 e a definição do Diretório eleito observa a disciplina 
do art. 20 do EPP. 
 
VOTO: O exercício do voto pelos convencionais fica condicionado à apresentação de qualquer 
documento oficial com foto - carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
passaporte e carteira de categoria profissional reconhecida por lei.  
 
A determinação poderá ser dispensada pelo Presidente da Convenção desde que se verifiquem, 
alternativamente, as seguintes condições prévias: 
 

a) Quando inscrita chapa única e deliberada a votação por aclamação, prevista no art. 13 do EPP. 
 

b) Por acordo escrito firmado entre os representantes de cada uma das chapas concorrentes.  
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Também serão aceitos documentos de identificação digital, desde que reconhecido por Lei Federal 
como válidos. 
 
PUBLICIDADE DAS CHAPAS NO DIA DA VOTAÇÃO - As chapas concorrentes – registradas as devidas 
correções e substituições, quando for o caso – deverão estar afixadas no local da votação e 
plenamente acessíveis a todos os filiados votantes. 
 
VOTO CUMULATIVO: no processo de votação das Convenções Municipais incide o instituto do VOTO 
CUMULATIVO, tantos quanto forem os títulos portados pelo convencional. O voto cumulativo será 
exercido consoante os seguintes títulos do convencional: 
 

a) Membro do Diretório Municipal 
b) Vereador(a); 
c) Vereador(a) Líder da Bancada; 
d) Prefeito(a) Municipal; 
e) Vice-Prefeito(a) Municipal; 
f) Senador(a) domiciliado(a) no Município; 
g) Deputado(a) Federal domiciliado(a) no Município; 
h) Deputado(a) Estadual domiciliado(a) no Município; 

 
EXEMPLO PRÁTICO: 

1) Filiado = 1 voto 

2) Filiado e membro do diretório = 2 votos 

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

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

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

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

 
OBSERVAÇÃO: O LÍDER 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 2023/2025 
para todo o biênio, como membro 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. 
 
ELEIÇÃO POR ACLAMAÇÃO: poderá ser deliberada/efetivada nos casos de chapa única concorrente – 
art. 13 do EPP. 
 
DA 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. 
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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: 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 
 
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 o art. 30, § 2º e 3º da Resolução PP/RS n.º 004/2023. 
 
APURAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS CONSELHOS: - Os Conselhos Fiscal, Consultivo 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 haverá distribuição proporcional.  
 
APURAÇÃO PARA DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL: Serão considerados eleitos, em sua 
integralidade, os Delegados à Convenção Estadual vinculados à chapa que atingir maioria simples de 
votos. Não se aplica aqui a composição por cálculo de percentualidade de votos prevista no art. 20 do 
EPP. 
 
FISCALIZAÇÃO: - Cada chapa concorrente, converge o direito de indicar até 02 (dois) FISCAIS para 
acompanhar os trabalhos junto às mesas de votação e 02 (dois) FISCAIS para acompanhar o processo 
de apuração dos votos, que poderão ser os mesmos para ambos os casos.  
 
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. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 07 – FISCAL - CREDENCIAL 
 

CREDENCIAL DE FISCAL 

 
A CHAPA ___________________________________, por seu representante legal infra-assinado, nomeia 

o Sr.(a) __________________________________________, portador(a) do CPF nº ______________________________, 
para atuar como FISCAL, no âmbito da Convenção Municipal de 2023, com poderes para atuar na fiscalização tanto da 
votação como da apuração dos votos, na forma do art. 33 da Resolução-PP/RS nº. 004/2023. 

 
__________________________, _____ de _______________ de 2023. 
 

Nome do credenciador(a): __________________________________ 
 

Assinatura:____________________________________ 
Credenciador(a) 
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REGISTRO DA CONVENÇÃO 
 
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. 
 
ATA DA CONVENÇÃO: O livro de Atas da Convenção será aberto e rubricado pelo Presidente da 
Comissão Executiva, a lista de presença dos convencionais antecederá a lavratura da Ata da Convenção 

no mesmo livro, e esta será encerrada pelo Presidente e pelo Secretário – Art. 11 do EPP. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 08 – ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO 
 
Lista de Presença - a lista com nome e a assinatura dos convencionais antecederá a lavratura da Ata. 
 

 
ATA nº ______/2023 

 
Aos ______dias do mês de ________do ano de 2023, no recinto da CÂMARA DE VEREADORES deste Município 

_________________________– sito na rua _________________________________________, n°.________,Bairro 

________________________, CEP ______________ nesta cidade -, instalou-se, às ______ horas, a Convenção Municipal 

do Progressistas de ____________________________________/RS, sob a Presidência do(a) 

Sr(a)____________________________________ para a eleição do Diretório Municipal – Gestão 2023/2025. Inicialmente, 

foi designado para secretariar os trabalhos o(a) Sr(a)________________________________________ que leu de viva-voz 

o Edital de Convocação. A seguir o(a) Sr(a) Presidente convocou os (as) Srs(as) ________________________________  e 

__________________________________para compor a mesa receptora de votos. Prosseguindo, o Sr(a) Presidente 

anunciou que foram registradas ________ 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 _____ e que segundo o caderno de votação compareceram _____convencionais, 

havendo assim quórum legal para a validade da Convenção, na forma do art. 3º da resolução-PP/RS nº. 004/2023. 

Terminada a apuração, constatou-se o seguinte resultado (descrever com números inteiros e percentagem de votos de cada 

chapa). Assim, o(a) 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. 004/2023, na seguinte ordem: (descrever um por um com nome 

completo, Titulares e Suplentes). Também, conforme as normas incidentes, constatou-se a eleição dos seguintes membros 

dos Conselhos: (listar um por um com nome completo). Os Delegados à Convenção Estadual eleitos foram os seguintes: 

(listar um por um com nome completo). Todos foram devidamente empossados ao término da apuração. Após, o(a) 

Senhor(a) Presidente convocou o Diretório eleito para determinar a escolha dos membros da Comissão Executiva Municipal, 

o que restou deliberado fosse realizada IMEDIATAMENTE (descrever a forma de escolha conforme as regras previstas no 

art. 31º da Resolução-PP/RS nº. 004/2023). 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 o texto da presente Ata. Lembre-se que é necessário que 
a lista de presença anteceda a lavratura da Ata. 
O Modelo poderá ser adaptado conforme a necessidade do ato convencional. 
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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. 
 

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 
CONVOCAÇÃO IMEDIATA: A reunião do Diretório eleito para a escolha da Comissão Executiva 
Municipal deve ser CONVOCADA e REALIZADA na MESMA SESSÃO, logo após anunciado o resultado 
da Convenção e empossado o novo Diretório.  
 
No Edital de Convocação da Convenção para a eleição do Diretório – biênio 2023/2025 - deve constar 
expressamente que, tão logo anunciado o resultado da Convenção e empossado o novo Diretório, este 
está IMEDIATAMENTE convocado para participar da reunião para a escolha da Comissão Executiva 
Municipal, que ocorrerá na mesma sessão em que eleito o Diretório Municipal.  
 
REGISTRO DE CHAPAS: - O registro das chapas concorrentes deverá ser realizado na data da reunião 
de escolha da Comissão Executiva Municipal e antes do início do processo de votação.  
 
Não é permitido ao candidato pertencer a mais de uma chapa, apresentar chapa incompleta ou 
candidaturas avulsas. 
 
Não observado o prazo, a Presidência Estadual poderá avocar para si a competência para realizar e 
administrar a reunião do Diretório eleito para escolha dos membros da Comissão Executiva Municipal. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 09 – REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA PARA A COMISSÃO 
EXECUTIVA 
 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Convenção Municipal de 2023 do Progressistas de _____________________________/RS 
 

Os abaixo assinados membros do Diretório Municipal eleito na convenção municipal de ___/____/2023, 
conforme as normativas assentadas no art. 31 da Resolução-PP/RS nº. 004/2023, REQUEREM, tempestivamente, o registro 
da seguinte chapa de candidatos a membros da Comissão Executiva Municipal: 

 
Presidente: Nome________________________________Assinatura______________________________ 
 
1º Vice-Presidente: Nome__________________________Assinatura_______________________________ 
 
2º Vice-Presidente: Nome_________________________Assinatura________________________________ 
 
Secretário- Geral: Nome__________________________Assinatura________________________________ 
 
Secretário: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Tesoureiro-Geral: Nome__________________________Assinatura________________________________ 
 
Tesoureiro: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Membro 01: Nome_______________________________ Assinatura_______________________________ 
 
Membro 02: Nome_______________________________ Assinatura_______________________________ 
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Membro 03: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Suplente 01: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Suplente 02: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Suplente 03: Nome_______________________________ Assinatura________________________________ 
 
Líder do Partido: Nome____________________________ Assinatura______________________________ 

 
Município de __________________________ 
 
 
DATA_____/_____/_____ 

 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA CHAPA: Sr. __________________________________ (nome completo), inscrito no CPF 
nº__________________________________, residente e domiciliado na Rua _____________________________, nº. 
_____, Bairro ____________________________________, em _____________________________/RS, CEP 
________________; Telefone para contato: (__) ____________________________.Endereço de e-mail: 
__________________@___________________. 

 

 

DA ESCOLHA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL  
 
O Presidente da Convenção deve facilitar por todos os meios o registro das chapas concorrentes. 
Constitui falta grave, sujeita a procedimento ético a ser instaurado junto a ao Diretório Estadual, criar 
embaraços ou dificultar o protocolo de inscrição. 
 
Neste processo de escolha da Comissão Executiva Municipal, será eleita integralmente a chapa que 
obter a maioria simples de votos. 
 

VOTAÇÃO POR ACLAMAÇÃO: Possível nos casos de CHAPA ÚNICA- art. 13 do EPP. 
 
VOTO CUMULATIVO: É VEDADO o exercício do voto cumulativo no processo de votação que escolherá 
a formação da nova Comissão Executiva Municipal. 
 
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. 
 
ATENÇÃO: A lista de presença dos convencionais deve anteceder a lavratura da ata, obrigatoriamente. 
 

DA 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 
Líder do Partido na Câmara Municipal de Vereadores. 
 

 



23 

 

FORMULÁRIO - MODELO 10 – ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO PARA ESCOLHA DA EXECUTIVA 
 
Lista de Presença - a lista com nome e a assinatura dos convencionais antecederá a lavratura da Ata. 

 

ATA nº. ________/2023. 
 

 Às _____ horas do dia ____ de_____________ do ano de 2023, na Rua ___________________________________, 

nº _____, Bairro ______________________________,  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 2023/2025. A reunião foi convocada 

pelo(a) Sr(a) Presidente da Convenção Municipal (relatar a forma e os dados). Iniciada a reunião, protocoladas devidamente 

as chapas concorrentes, foram lidas as composições concorrentes, assim identificadas e compostas: (descrever um por um 

com o nome completo). O(A) Senhor(a) 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: 

_______votantes, _______votos para Chapa ______, ______ votos para Chapa ______, ______ votos brancos e 

______votos nulos. Assim, restou eleita a CHAPA _____________________ conforme a nominação antes registrada. Por 

fim, o(a) Sr(a) Presidente proclamou eleita e empossada a chapa vencedora. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião e, por mim, ___________________________________________, 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. 

 
Observação: Em caso de votação por aclamação, deve-se adaptar o texto da presente Ata. Lembre-se que é necessário que 
a lista de presença anteceda a lavratura da Ata.  
O Modelo poderá ser adaptado conforme a necessidade do ato convencional. 

 

 

DOS MOVIMENTOS MUNICIPAIS  
 
 

 
 
Solicitamos que durante a realização do ato convencional seja concedido espaço para a formação dos 
Movimentos de Apoio ao Diretório eleito, tal como determina o Edital de convocação da Convenção 
Municipal. 
 
A escolha dos órgãos diretivos municipais da MULHER PROGRESSISTA GAÚCHA, JUVENTUDE 
PROGRESSISTA GAÚCHA, PP-AFRO, IDOSO PROGRESSISTAS, dos SERVIDORES PÚBLICOS e da 
LIBERDADE ECONÔMICA, além de outros por ventura designados, submetem-se às normas que dispõe 
os arts. 85 a 89 do EPP. 
 
A Executiva de cada MOVIMENTO deverá ser eleita na Convenção Municipal e terá a seguinte 
composição:  
 
1 (um) Presidente 
1 (um) Vice-Presidente 
1 (um) Secretário-Geral 
1 (um) 1º Secretário 
 
OBSERVAÇÃO: Todos os cargos devem ser enviados para cada MOVIMENTO ESTADUAL, de modo que 
contenha os seguintes dados (contatos abaixo): 
 
CARGO: PRESIDENTE 
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Nome Completo: 
Endereço Completo: 
Bairro: 
CEP: 
Número Título de Eleitor: 
Número Inscrição CPF: 
E-Mail: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
Data de Nascimento: _____/______/________ 
 
A nomeação e a posse dos filiados que preencherão os cargos dos órgãos diretivos dos Movimentos 
deverão ser efetivados pelos membros do Diretório Municipal eleito nas Convenções Municipais de 
2023.  
 
O prazo máximo para que o Diretório eleito nomeie e emposse os membros dos órgãos partidários de 
apoio - MULHER PROGRESSISTA GAÚCHA, JUVENTUDE PROGRESSISTA GAÚCHA, PP-AFRO, IDOSO 
PROGRESSISTAS, SERVIDORES PÚBLICOS e da LIBERDADE ECONÔMICA - é de até 30 (trinta) dias da 
realização da respectiva Convenção Municipal. 
 
A convocação para a eleição dos Movimentos deverá constar expressamente no Edital da Convenção. 
 
ATENÇÃO: O Presidente Municipal de cada Movimento terá direito a voto na Comissão Executiva do 
respectivo Município. 
 
Os mandatos dos órgãos partidários de apoio encerram-se junto com os respectivos Diretórios 
Municipais. 
 

Para informações específicas e dúvidas sobre os MOVIMENTOS 
Progressistas, entrar em contato direto com os responsáveis dos 
devidos departamentos: 

 
Solange Fortuna – Secretária-Geral da Mulher Progressista 
Fone: (51) 51 99914.5126 / E-mail: solange.fortuna@hotmail.com 
 
Fátima Barroso – Assessoria da Mulher Progressista 
Fone: (51) 99782.4963 / 3533.4761 - E-mail: amprs@pp-rs.org.br 
 
Júlio Cezar de Medeiros (Flechinha) – Presidente Estadual da Juventude Progressista 
Fone: (51) 99703.8191 – E-mail: jovensprogressistasrs@gmail.com 
 
Elisete Moretto – Presidente Estadual do PP Afro 
Fone: (51) 99842.0718 – E-mail: ppafro@pp-rs.org.br 
 
Eduardo Renda – Presidente Estadual do Idoso Progressista 
Fone: (51) 99724.8695 – E-mail: rodoviariaosorio@gmail.com 
 
Álvaro Fakredin – Presidente do Movimento dos Servidores Públicos 
Fone: (51) 99984.6990 – E-mail: alvaro_fakredin@hotmail.com 
 
Luis Fernando Cavalheiro Pires – Presidente do Movimento da Liberdade Econômica 
Fone: (51) 99603.4234 – E-mail: luisfernando.institucional@gmail.com  

mailto:amprs@pp-rs.org.br
mailto:jovensprogressistasrs@gmail.com
mailto:ppafro@pp-rs.org.br
mailto:rodoviariaosorio@gmail.com
mailto:alvaro_fakredin@hotmail.com
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OS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS  
AO DIRETÓRIO ESTADUAL PARA FINS DE INSCRIÇÃO  
NOS REGISTROS OFICIAIS   

 
Através do site do Progressistas/RS (www.pp-rs.org.br) estarão disponíveis os formulários específicos 
de forma “on-line”. 
 
REGISTRO NO TSE: Toda documentação necessária para registro dos órgãos partidários eleitos junto 
ao TSE (Diretórios e Comissões Executivas), nos termos da Resolução nº 23697/2022  do TSE,  deverá, 
OBRIGATORIAMENTE, ser remetida à sede do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP/RS, 
através do site do Progressistas/RS (www.pp-rs.org.br) que disponibilizará formulários específicos “on-
line” para a realização do registro, ou através do e-mail secretaria@pp-rs.org.br, no PRAZO MÁXIMO 
de 10 (dez) dias, contados da data de realização do respectivo ato convencional que escolheu o 
Diretório e a Executiva Municipal. O protocolo de entrega deverá ser digital. 
 
Os documentos somente serão aceitos de forma física em caso de absoluta impossibilidade técnica de 
realizar-se o envio da documentação pela via eletrônica. Nesse caso, o protocolo deve ser realizado 
pessoalmente junto a Secretaria-Geral do Diretório Estadual do Progressistas. 
 
As ATAS da Convenção para a eleição do Diretório e da Comissão Executiva com a lista de presenças 
contendo nome e assinatura deverão ser DIGITADAS no formulário disponível no site do 
Progressistas/RS (não serão aceitas fotos dos documentos): 
 
 - Ata da Convenção para a eleição do Diretório com a lista de presença contendo o nome e assinatura 
deverá ser DIGITADA no formulário disponível no site do Progressistas/RS (não serão aceitas fotos dos 
documentos) – Formulário - Modelo 08. 
 
 - Ata da Reunião para a escolha da Executiva com a lista de presença contendo nome e assinatura 
deverá ser DIGITADA no formulário disponível no site do Progressistas/RS (não serão aceitas fotos dos 
documentos) – Formulário - Modelo 10. 
 

PROTOCOLO DIGITAL  
 
REGISTRO NO TRE/RS: Toda documentação necessária para registro dos órgãos partidários eleitos 
junto ao TRE/RS (Diretórios e Comissões Executivas), nos termos da Resolução nº 23697/2022 do TSE, 
deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser remetida à sede do Diretório Estadual do Partido Progressista – 
PP/RS, através do site do Progressistas/RS (www.pp-rs.org.br) que disponibilizará formulários 
específicos “on-line” para o registro, ou através do e-mail secretaria@pp-rs.org.br, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, contados da data de realização do respectivo ato convencional que escolheu o 
Diretório e a Executiva Municipal. O protocolo de entrega deverá ser digital. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 11 – PROTOCOLO DIGITAL 
 
PROTOCOLO “ON-LINE”  
 
MUNICÍPIO: 
NOME DO RESPONSÁVEL: 
CARGO NA EXECUTIVA: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
E-Mail: 
DATA DE ENTREGA: 

http://www.pp-rs.org.br/
http://www.pp-rs.org.br/
mailto:secretaria@pp-rs.org.br
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CADASTRO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO  
 
Para registrar a Certidão da Composição Partidária o TSE exige a anotação do Órgão Partidário e seus 
membros. 
 
LEMBRE-SE: Caso o Partido Municipal não tenha sede, poderá utilizar o endereço do seu Presidente (o 
cadastro deve ser digitado no formulário disponível no site do Progressistas/RS). 
 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 12 – CADASTRO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO 
 
ÓRGÃO PARTIDÁRIO: DEFINITIVO 
 
MUNICÍPIO: 
CNPJ: 
Endereço Completo: 
Bairro: 
CEP: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
E-Mail: 

 

 

 LISTA DOS MEMBROS DO DIRETÓRIO ELEITO  
 
A lista dos membros do Diretório deverá discriminar os Membros Titulares, Suplentes, Conselhos e 
Delegados à Convenção Estadual (com respectivos suplentes), contendo nome completo e CPF. A lista 
deverá ser DIGITADA no formulário disponível no site do Progressistas/RS. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 13 – LISTA DA COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO ELEITO (30% MULHERES e 20% 

JOVENS) 

 

MEMBROS TITULARES (17, 20, 32, 44 ou 100) – (de acordo com o número de eleitores) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 
 

MEMBROS SUPLENTES (06, 07, 11, 15 ou 31) – (de acordo com o número de eleitores) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 

 

DELEGADOS TITULARES (02 ou de acordo com o número de Zonas Eleitorais e Parlamentares) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
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2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
(...) 

 

DELEGADOS SUPLENTES (02 ou de acordo com o número de Zonas Eleitorais e Parlamentares) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

(...) 

 

CONSELHO FISCAL - TITULARES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO CONSULTIVO - TITULARES (05) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
4. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
5. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO CONSULTIVO – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA - TITULARES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA – SUPLENTES (03) 
1. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
2. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 
3. Nome_______________________________ CPF: _______________________________ 

 

 

CADASTRO DA EXECUTIVA MUNICIPAL  
 
O cadastro deverá discriminar todos os cargos, contendo nome completo e deverá ser DIGITADO no 
formulário disponível no site do Progressistas/RS. 
 
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 
Líder do Partido na Câmara Municipal de Vereadores 
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ATENÇÃO: O Estatuto não limita número de reeleição para mandatos na Comissão Executiva. 
 

 
FORMULÁRIO - MODELO 14 – CADASTRO DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL ELEITA 
 
CARGO: PRESIDENTE 
Nome Completo: 
Endereço Completo: 
Bairro: 
CEP: 
Número Título de Eleitor: 
Número Inscrição CPF: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
E-Mail: 
Data de Nascimento: _____/______/________ 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
 
LEMBRE-SE: A indicação dos DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL é de suma importância, pois têm direito de voto na 
Convenção que elegerá o Diretório Estadual em 19 de agosto de 2023. 

 

 

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. 
 
Os Municípios com mais de uma Zona Eleitoral elegerão 02 (dois) Delegados à Convenção Estadual - e 
os respectivos suplentes - para cada uma delas. 
 
Os Municípios que possuem mais de uma Zona Eleitoral, de acordo com os dados extraídos pelo 
TRE/RS, são os seguintes: Alvorada (2), Bagé (2), Canoas (2), Caxias do Sul (3), Erechim (2), Gravataí (2), 
Novo Hamburgo (2), Passo Fundo (2), Pelotas (3), Porto Alegre (10), Rio Grande (2), Santa Cruz do Sul 
(2), Santa Maria (2), São Leopoldo (2) e Viamão (2).  
 
Além disso, os Municípios de domicílio eleitoral do Senador Luiz Carlos Heinze e dos Deputados 
Federais/Estaduais do Progressistas terão direito a somar, ainda, mais 01 (um) Delegado e seu 
respectivo suplente por cada parlamentar vinculado. Nesse sentido, os Municípios em que terão o 
direito de somar mais um Delegado são os seguintes: Bagé (1), Bento Gonçalves (1), Cruz Alta (1), 
Frederico Westphalen (2), Igrejinha (1), Santo Augusto (1), São Borja (1), Sentinela do Sul (1), 
Sobradinho (1) e Uruguaiana (1). 
 
Os Delegados à Convenção Estadual deverão fazer parte da composição das chapas do Diretório 
Municipal. Registre-se que será INDEFERIDA a chapa que não indicar os Delegados à Convenção 
Estadual. 
 

 

FORMULÁRIO - MODELO 15 – DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL – TITULARES E SUPLENTES: 

 
Os dados dos Delegados à Convenção Estadual e respectivos Suplentes devem ser digitados no 
formulário “on-line” disponível no site do Progressistas/RS, de modo que contenha as seguintes 
informações: 
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DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL - TITULARES: 
 
CARGO: DELEGADO TITULAR 
 
Nome Completo: 
Endereço Completo: 
Bairro: 
CEP: 
Número Título de Eleitor: 
Número Inscrição CPF: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
E-Mail: 
Data de Nascimento: _____/______/________ 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 

 
DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL - SUPLENTES: 
 
CARGO: SUPLENTE DE DELEGADO 
Nome Completo: 
Endereço Completo: 
Bairro: 
CEP: 
Número Título de Eleitor: 
Número Inscrição CPF: 
Número do telefone celular/WhatsApp: 
E-Mail: 
Data de Nascimento: _____/______/________ 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cadastro com os dados do DIRETÓRIO MUNICIPAL deve conter o número do CNPJ e o endereço da Sede do 
Diretório Municipal completo com Bairro e CEP. Caso o Partido Municipal não tenha sede, poderá utilizar o 
endereço do seu Presidente (o cadastro deve ser digitado no formulário disponível no site do Progressistas/RS). 
 
Informar o número do CNPJ partidário com a 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 registros 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 junto à Justiça Eleitoral, os órgãos 
municipais poderão extrair no site do TSE a Certidão de Composição Partidária, a qual somente estará disponível 
após a posse do Diretório eleito (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-
partidarias/modulo-consulta-sgip3).  
 

 

ATENÇÃO! A responsabilidade do envio dos documentos para registro no 

TSE é do PRESIDENTE QUE COORDENOU OS TRABALHOS DA CONVENÇÃO 
MUNICIPAL E DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA, OU SEJA, DO 
PRESIDENTE ATUAL DA GESTÃO 2021/2023.  
 

https://pp-link.pp-rs.org.br/cl/PKwd1/A/f2b2/0/BJ82/rFFZQMku0z/1/
https://pp-link.pp-rs.org.br/cl/PKwd1/A/f2b2/0/BJ82/rFFZQMku0z/1/
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  
PARA O REGISTRO NO TSE 

 
 

 

RESUMO - DOCUMENTAÇÃO PARA O REGISTRO PERANTE O TSE: ATÉ (10 (dez) dias após a Convenção deve ser 

realizada através do site do Progressistas/RS (www.pp-rs.org.br), que disponibilizará formulários específicos 

“on-line” para preenchimento: 

 

. Ata da Convenção para escolha do Diretório com lista de presença (digitar no site – FORMUÁRIO 08); 

 

. Ata Reunião escolha da Executiva com lista de presença (digitar no site – FORMULÁRIO 10); 

 

. Cadastro do Órgão Partidário com os dados da Sede do Diretório Municipal contendo o número do CNPJ e o 

endereço do Diretório Municipal completo com Bairro e CEP (cadastrar no site - FORMULÁRIO 12); 

 

. Lista do Diretório Eleito - Membros Titulares, Suplentes, Conselhos e Delegados (digitar no site – 

FORMULÁRIO 13); 

 

. Cadastro completo dos membros da Executiva Municipal (cadastrar no site - FORMULÁRIO 14); 

 

. Cadastro completo dos Delegados Titulares e Suplentes à Convenção Estadual (cadastrar no site- 

FORMULÁRIO 15). 

 

Secretaria-Geral do Diretório Estadual do 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 este Manual completo das Convenções 

Municipais 2023, com os Modelos e as Resoluções com as normativas que regulam a matéria. 

 
O recebimento da documentação acerca da realização das Convenções Municipais observa as regras da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais – Lei n° 13.709/2018. 
 
A responsabilidade do envio dos documentos para registro no TSE é do PRESIDENTE QUE COORDENOU OS 
TRABALHOS DA CONVENÇÃO MUNICIPAL E DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA, OU SEJA, DO PRESIDENTE 
ATUAL DA GESTÃO 2021/2023. 

 

 
 
 

  

http://www.pp-rs.org.br/
mailto:secretaria@pp-rs.org.br
https://www.pp-rs.org.br/
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    PREENCHIMENTO ONLINE 
 
 
Formulários estarão disponíveis no período das Convenções Municipais. 
 
 
Modelos em PDF: 
 
MODELO 01 - FICHA DE FILIAÇÃO – CAMPANHA DE FILIAÇÃO 
 
MODELO 02 – EDITAL DE FILIAÇÃO – SISTEMA FILIA TSE 
 
MODELO 03 – EDITAL DE NOVAS FILIAÇÕES - 
(Apenas para aquelas filiações não contempladas no Sistema Filia TSE) 
 
MODELO 04 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL 
 
MODELO 05 – REQUERIMENTO DA CHAPA 
 
MODELO 06 – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
MODELO 07 – FISCAL – CREDENCIAL 
 
MODELO 08 – ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO 
Lista de Presença - a lista com nome e a assinatura dos convencionais antecederá  
a lavratura da Ata. 
 
MODELO 09 – REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA PARA A COMISSÃO EXECUTIVA 
 
MODELO 10 – ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO PARA ESCOLHA DA EXECUTIVA 
 
MODELO 11 – PROTOCOLO DIGITAL 
 
MODELO 12 – CADASTRO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO   
 
MODELO 13 – LISTA DA COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO ELEITO (30% MULHERES e 20% JOVENS) 
 
MODELO 14 – CADASTRO DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL ELEITA   
 
MODELO 15 – DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL  
 
  

TODOS OS 
MODELOS ESTÃO 

DISPONÍVEIS 
ONLINE 
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RESOLUÇÃO PROGRESSITAS/RS nº. 011/2022 
 
“Dispõe sobre a realização das Convenções no âmbito Municipal e Estadual a 
serem realizadas no ano de 2023 e dá outras providências”. 
 

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. 58 e incisos III, XII, XIII e XVIII, do Estatuto do 
Progressistas (EPP), e ainda: 
 
Considerando a competência estatutária da Comissão Executiva Estadual para fixar o calendário de realização 
das Convenções Municipais (parte final do art. 15 c/c inciso XIII do art. 58 do EPP);  
 
Considerando a necessidade de organização das Convenções Municipais e Estadual que serão realizadas no ano 
de 2023 para o biênio 2023/2025; 
 
Considerando que os mandatos dos órgãos municipais encerram sua vigência em 31 de maio de 2023; 
 
Considerando a necessidade de prorrogação dos mandatos dos atuais órgãos municipais pelo prazo de 61 
(sessenta e um) dias para que não haja a caducidade dos diretórios devidamente constituídos; 
 
Considerando que para o cálculo da distribuição do fundo partidário leva em consideração a formação de 
diretórios municipais devidamente constituídos e em plena vigência junto ao TRE; 
 
Considerando que a legislação eleitoral exige que no prazo de 30 (trinta) dias da realização das convenções 
municipais o Diretório Estadual encaminhe toda a documentação necessária ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE; 
 
Considerando que na ordem de 470/480 Municípios realizarão as Convenções Municipais no ano de 2023 e que 
não há tempo hábil e nem mesmo corpo de pessoal para o recebimento, conferência e encaminhamento de 
toda a documentação ao TRE em apenas em 30 dias; 
 
Considerando a reunião realizada entre o Departamento Jurídico do Partido e a Secretaria Executiva com os 
membros do TRE no dia 03/11/2022, oportunidade em que foi apresentada a sugestão de realizar as convenções 
municipais em mais de uma data a fim de que haja tempo hábil para o processamento da documentação a ser 
encaminhada para a Corte Eleitoral; 
 
Considerando a necessidade de preservar a legalidade e trazer segurança jurídica aos Diretórios Municipais, a 
fim de que não haja a preclusão do prazo e a caducidade dos órgãos municipais, com problemas inclusive em 
processos de prestação de contas; 
 
Considerando que é de praxe que as Convenções Municipais são realizadas no final do mês de maio de cada 
ano; 
 
Considerando que as lideranças partidárias (estadual e federal) possuem interesse em acompanhar nos 
Municípios a realização das Convenções Municipais; 
 
Considerando que o Estatuto do Progressistas prevê que cabe a Comissão Executiva Estadual fixar as regras de 
funcionamento da Convenção Estadual (art. 58, inciso XII, do EPP); 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Prorrogar por 61 (sessenta e um) dias os mandatos de todos os órgãos diretivos municipais (diretório e 
comissão executiva), bem como as comissões provisórias que expiram em 31 de maio de 2023. 
 
§ 1º - Os atuais mandatos dos órgãos diretivos municipais e das comissões provisórias terão término no dia 31 
de julho de 2023. 
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§ 2º - Os novos dirigentes escolhidos em Convenção Municipal deverão tomar posse em 01 de agosto de 2023. 
 
§ 3º - Os mandatos dos eleitos na Convenção Municipal de 2023 terão vigência pelo período compreendido 
entre os dias 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2025. 
 
Art. 2º - Definir que as Convenções Municipais serão realizadas em 03 (três) etapas e dividias por regiões do 
Estado. 
 
§ 1º - A primeira etapa das Convenções Municipais de 2023 será realizada entre os dias 19, 20 e 21 de maio; a 
segunda etapa ocorrerá na data de 26, 27 e 28 de maio e a terceira etapa será realizada nos dias 02, 03 e 04 de 
junho. 
 
§ 2º - As três etapas serão realizadas nas datas e regiões (FAMURS) que seguem: 1ª ETAPA REGIONAL - 19, 20 e 
21/05 (sexta/sábado/domingo) AMCENTRO, AMCSERRA, ACOSTADOCE, AMFRO, GRANPAL, AMLINORTE, 
ASMURC, ASSUDOESTE, AMVARP, AZONASUL; 2ª ETAPA REGIONAL - 26, 27 e 28/05 (sexta/sábado/domingo) 
AMAJA, AMAU, AMUFRON, AMM, AMUPLAM, AMUCELEIRO, AMZOP e 3ª ETAPA REGIONAL 02, 03 e 04/06 
(sexta/sábado/domingo) AMASBI, AMUCSER, AMESNE, AMUNOR, AMPLA, AMSERRA, AMPARA, AMVARC, 
AMVRS, AMVAT. 
 
§ 3º - A justificativa para a realização das Convenções Municipais dividas em três etapas e por regiões do Estado 
se dá em razão de que o Diretório Estadual possui, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.571/2018, o 
prazo de 30 (trinta dias) da data da realização das convenções para fazer o recolhimento, conferência e 
transmissão da documentação ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE. Nesse sentido, por haver mais de 470 
Municípios que realizarão as suas Convenções Municipais, não haverá tempo hábil da Secretaria do Diretório 
Estadual cumprir com as determinações legais acaso as Convenções Municipais fossem realizadas apenas em 
um único final de semana. 
 
Art. 3º - Determinar que a “Convenção Estadual para a escolha do Diretório e da Executiva para o biênio 
2023/2025” será realizada entre os dias 18 e 19 de agosto de 2023. 
 
§ 1º - No dia 18 de agosto de 2023, no período da tarde, serão realizados painéis temáticos, a serem 
oportunamente definidos pela comissão de organização da Convenção; 
 
§ 2º - A eleição para a escolha do Diretório Estadual e da Executiva para o biênio 2023/2025 será realizada no 
dia 19 de agosto de 2023, no horário compreendido entre as 09h às 14h. 
 
§ 3º -O Diretório Estadual eleito reunir-se-á na sede do Partido para a escolha da Comissão Executiva às 17 horas 
do dia 19 de agosto de 2023. 
 
Art. 4º - Definir que somente poderão votar nas convenções que ocorrerão no âmbito municipal e estadual os 
filiados que estejam aptos, na forma legal e estatutária, devidamente vinculados ao órgão partidário 
concernente. 
 
§ 1º - Somente poderão participar das Convenções os eleitores filiados ao Partido até 30 (trinta) dias antes da 
sua respectiva realização, nos termos do que determina o art. 17 do EPP. 
 
Art. 5º - No prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão Executiva Estadual nomeará uma comissão para tratar da 
organização das convenções, com a apresentação de proposta para a regionalização em três etapas, conforme 
definido no art. 2º da presente Resolução. 
 
Art. 6º - As regras e todo o detalhamento sobre o funcionamento das Convenções Municipais e da Convenção 
Estadual serão objeto de regramento próprio, a ser editado em Resolução específica sobre o assunto. 
 
Porto Alegre – RS, 14 de dezembro de 2022. 

 
CELSO BERNARDI, 

Presidente do Progressistas/RS 
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RESOLUÇÃO PROGRESSITAS/RS nº. 012/2022 

 

 

“Nomear e empossar as comissões de coordenação, 
organização e administração das Convenções Municipais de 2023”. 

 

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. 

011/2023), e ainda; 

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

de 2022, aprazadas para 19, 20, 21 de maio a primeira etapa, sendo a segunda etapa em 26, 27 e 28 de maio e 

a última e terceira etapa em 02, 03 e 04 de junho de 2023; 

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 2023/2025 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 e de valorização das mulheres, dos jovens e dos afros 

progressistas. 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; 

Considerando a importância que as executivas e os presidentes municipais eleitos em 2023, serão os 

responsáveis para comandarem as Eleições Municipais de 2024; 

 

RESOLVE: 
 

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

MUNICIPAIS 2023”. Parágrafo Único - NOMEAR e EMPOSSAR os seguintes membros que a comporão:  
 

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

2. Luis Carlos Heinze – Senador da República; 

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

4. Deputado Estadual Guilherme Pasin - Líder da Bancada na Assembleia Legislativa /RS; 

5. Deputada Estadual Silvana Covatti - Líder Partidária Assembleia e Presidente da Mulher Progressista PP/RS; 

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

7. Prefeito Helton Holz Barreto - Presidente da Associação de Prefeitos e Vices Progressistas do PP/RS; 

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

9. Júlio Cezar de Medeiros (Flechinha) – Presidente da Juventude Progressista Gaúcha – JPG/RS; 

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

11. Eduardo Renda – Presidente Estadual do Movimento do Idoso Progressista PP/RS; 

12. Álvaro Fakredin - Presidente Estadual do Movimento dos Servidores Públicos/RS; 

13. Luis Fernando Cavalheiro Pires – Presidente Estadual do Movimento da Liberdade Econômica/RS; 
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14. Prefeito Leonardo Pascoal – Diretor-Presidente da Escola de Formação Política Tarso Dutra PP/RS; 

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

16. Ireneu Orth - Senador Suplente; 

17. Comandante Nádia - Vereadora de Porto Alegre; 

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

19. Hermes Dutra - Assessor da Bancada Estadual Progressistas; 

20. Solange Fortuna - Secretária da Mulher Progressista Gaúcha - MPG/RS; 

21. José Carlos Breda – Ex-Prefeito e Membro da Executiva Estadual PP/RS. 

 
COMISSÃO EXECUTIVA PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS 

ASSESSORAMENTO POLÍTICO, TÉCNICO E LOGÍSTICO 
 
 

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

 

2. César Augusto Schmitt Sousa – Assessor Jurídico (Coordenador) 
Fone: (51) 99724.2965 / E-mail: juridico@pp-rs.org.br 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

9. Júlio Cezar de Medeiros (Flechinha) – Presidente Estadual da Juventude Progressista Gaúcha 
Fone: (51) 99703.8191 / E-mail: jovensprogressistasrs@gmail.com  

 
OBSERVAÇÃO: Senador (1) e Deputados Estaduais (7) e Federais (3) indicaram um representante para 
colaborar com a Comissão Executiva. Serão 11 participantes.  
 
Porto Alegre – RS, 14 de dezembro de 2022. 

 
 

 
CELSO BERNARDI, 

Presidente do Progressistas/RS 
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