
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE TESES E DA DIRETORIA EXECUTIVA  

A Diretoria Executiva do PSOL de Petrolina-PE, com base nos preceitos legais e regimentais, e, por decisão unanime dos 

seus membros titulares, em Reunião Realizada no dia 24/07/2021, às 9h00, pela plataforma Google Meeting, pelo 

presente edital, em consonância com o 7º Congresso Nacional do PSOL e Resolução da Comissão Organizadora Estadual, 

de 22/07/2021, convoca os filiados e filiadas do PSOL/Petrolina, aptos (as),   a comparecerem no dia  15 de agosto de 

2021, no período das  09h00 às 17h00 horas, no Recanto Madre Paulinas, situado   à rua José Costa Lima, nº 326, bairro 

Ouro Preto, Petrolina-PE,  CEP: 56.318-020, para escolhem em eleição Secreta as teses e a Diretoria Executiva Municipal  

em urna separada: 

Eleição de Teses: 

1 – AFIRMAR A INDEPENDÊNCIA POLÍTICA DO PSOL E UM PROGRAMA SOCIALISTA PARA PERNAMBUCO; 

2 – POR UM PSOL INDEPENDENTE E DE LUTAS EM PERNAMBUCO; 

3 – PERNAMBUCO POPULAR; 

4 – PSOL SEMENTE. 

Cada filiado votará em apenas uma das Teses acima, sendo vedado o voto por procuração.  

Eleição da Diretoria Executiva Municipal: 

Fica definido o Período de 02/08/2021 à 10/08/2021, das 09h00 às 17h00 para inscrição das chapas; 

No Requerimento de Registro de Chapa constará obrigatoriamente, o nº e o nome da tese ou das teses em caso de 

união de teses, para efeito de composição da Direção Executiva Municipal, bem como o nome e a assinatura dos(as) 

representantes da (as) Chapa (as); 

Os interessados em participa da eleição para Diretoria Executiva do PSOL de Petrolina, a partir do dia 02/08/2021, 

poderão inscrever suas chapas até às 17h00 do dia 10 de agosto de 2021. ficando quais quer dos membros titulares da 

executiva Municipal responsáveis para receber presencialmente ou pelo seguinte e-mail: psolpetrolinape@gmail.com, 

que será confirmado com a data e hora do recebimento e a assinatura do membro da Direção Executiva Municipal 

responsável pelo recebimento do Requerimento. 

O numero de cada chapa para constar para constar na cédula de votação será de acordo com a ordem de inscrição. 

Exemplo: Se “Maria” der entrada no requerimento de inscrição de chapa as 15h00 e “José” de entrada às 15h01, A 

Chapa de Maria vai ficar com o nº 01 e chapa de José com o nª 02 ou vice versa. 

A próxima Diretoria terá mandato de três anos a contar da data da eleição e posse, semelhante ao mandato das 

Direções Estadual e Nacional do PSOL 

A composição da Direção Executiva Municipal obedecerá a proporcionalidade de votos por chapa ou pelo conjunto de 

chapas em caso de junção, conforme registro da chapa. 

Petrolina-PE, 24 de julho de 2021  
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