
NOTA OFICIAL DO PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES  DE PARAÍSO DO TOCANTINS 

 

O Partido dos Trabalhadores, atento à sua missão transformadora, transparente e 
democrática, agindo em consonância com as normas estatutárias e orientações do 
Diretório Estadual e Resolução do Diretório Nacional, vem a público informar que o PT 
de Paraíso do Tocantins, reunido em 11/11/2011, deliberou o seguinte: 

1. Manter a condução harmônica, equilibrada e respeitosa das ações, 
preservando a unidade partidária, a relação aberta com outros partidos e, 
sobretudo o histórico compromisso com a comunidade paraisense; 

2. Abrir oficialmente os prazos para inscrições de pré-candidatos (as) à prefeitura 
e à câmara municipal, no período de 12/11/2011 até as 9 horas do dia 
20/11/2011. Os formulários e as devidas orientações aos pré-candidatos (as) 
estão disponíveis com o presidente do partido, Cleber Mendes Mota. 

3. Convocar os filiados para o Encontro Municipal/Prévia do PT, dia 20/11/2011, 
na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, à Rua Bernardino Maciel, 
2618, Setor Oeste, a partir das 9 horas, para discutir tática eleitoral (coligações 
majoritárias e proporcionais) e escolher o (a) pré-candidato (a) à prefeitura.  

4. Reafirmar que o PT continua aberto às conversações com todas as forças 
políticas dispostas a construir um autêntico e vigoroso projeto de 
desenvolvimento e resgate do papel estratégico de Paraíso na região e no 
Estado, criando as condições para o povo de Paraíso aproveitar mais e melhor 
as ações e políticas públicas do governo federal; 

5. Pedir às forças políticas e à sociedade em geral, compreensão com o ritual 
petista nos processos internos. A definição da pré-candidatura do PT é uma 
tarefa de casa, que estamos realizando com muito zelo e responsabilidade. 
Ciente da questão interna, o PT iniciou o processo mais cedo. A partir da 
definição da pré-candidatura majoritária, aí sim, o PT colocará o nome 
escolhido na discussão com os possíveis aliados na busca igual de uma chapa 
forte, bem articulada e capaz de vencer as eleições municipais. 

6. Por fim, reafirmar que o PT está à vontade para se dirigir à comunidade 
paraisense tendo em vista que o PT de Paraíso foi decisivo nas duas últimas 
eleições municipais, embora tenha sido vítima de uma sórdida traição do atual 
prefeito municipal. O Partido sente-se honrado também com a inédita presença 
administrativa do governo federal, responsável pelo que de novo acontece no 
país, tanto na educação, moradia, saúde, agricultura, Bolsa Família, redução 
da pobreza, quanto na inserção internacional do país, dentre outros.              
Do ponto de vista político, as lideranças do PT estão ativas na sociedade o 
tempo todo, sobretudo através dos legítimos representantes: Presidenta Dilma 
e o ex-presidente Lula. 
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