
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Tupanciretã em reunião realizada 

no dia 01/11/2019 deliberou e torna público o que segue: 

 

1- O PT defende e trabalha para uma ampla composição das forças políticas do 

campo popular com vistas à disputa das eleições de 2020. Neste sentido o 

Partido participou de todas as atividades realizadas com este propósito e se 

mantém aberto ao diálogo com estes segmentos. 

 

2- No entendimento do PT é chegada a hora das definições, pois, decorridos dois 

anos de discussões já está bastante claro os propósitos de cada legenda que 

compõe o Bloco de Oposição, e, aliado a isto é necessário um processo de 

organização e preparação de estratégias para as eleições de 2020. 

 

3- Com o intuito de colaborar e acelerar o processo de definição das pré-

candidaturas o PT de Tupanciretã anuncia publicamente que tem já consolidada 

a ideia de indicar como pré-candidato a Prefeito o filiado CRISTIANO 

RODRIGUES AQUINO. 

 

4- O PT de Tupanciretã reitera que a possibilidade de coligação se restringe 

exclusivamente aos partidos de oposição não se cogitando qualquer hipótese de 

composição com partidos que integrem a base de apoio da atual administração 

municipal. 

 

5- O Diretório Municipal do PT delegou à sua Executiva a tarefa de efetivar os 

diálogos necessários com cada partido de oposição no sentido de verificar a 

possibilidade de composição da chapa majoritária para as eleições de 2020.  

 

6- O PT definiu como prioridade o diálogo com as seguintes legendas (PDT, MDB, 

PCdoB, PSD e PSB) sem exclusão de outras que possam vir a se agregar. 

 

7- Com respeito à diversidade de ideias e cientes das diferenças ideológicas 

relativas à cada partido, no entendimento do PT, é hora de unidade em prol de 

um projeto de desenvolvimento para Tupanciretã. 

 

Tupanciretã, 08 de novembro de 2019. 

 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT. 


