
 
 
 

NOTA A IMPRENSA 

 

O Diretório Municipal do Partido Patriota em Gurupi torna público que, no dia 25 de 

novembro de 2020, no endereço situado na Rua 77, Qd 154, Lote 14, n° 81, Nova Fronteira – 

Gurupi/TO, reuniram-se, conforme edital convocatório, para deliberar sobre temas de interesse 

político partidário conforme elencados abaixo. 

Considerando que consta do Estatuto do PATRIOTA, as diretrizes, valores e 

proposituras do PARTIDO PATRIOTA conforme definidos em seus Art. 2º e 3º do Estatuto do 

PARTIDO PATRIOTA;  

Considerando as obrigatoriedades e deveres dos filiados, conforme o Art. 10º, incisos I 

a V, todos do Estatuto do PARTIDO PATRIOTA;  

Considerando que a postura e projetos defendidos e aprovados pelo Diretório e Comissão 

Executiva e seus (então à época pré-candidatos e posteriormente candidatos) para atuação na 

campanha (e posterior postura) seria de “CHAPA-PURA” (tanto majoritária quanto proporcional) e 

sem influencias ou coligações com os candidatos apoiados pelo Governador do Tocantins ou Prefeito 

de Gurupi/TO, ou qualquer outro viés e projetos, NÃO SERIAM DEFENDIDOS OU APOIADOS 

pelo PATRIOTA em Gurupi/TO;  

Considerando que Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu a força normativa do 

princípio constitucional da fidelidade partidária e, em consequência, firmou o entendimento de que o 

MANDATO NÃO É PROPRIEDADE PARTICULAR DO INDIVÍDUO que está no seu 

exercício, MAS PERTENCE AO PARTIDO POLÍTICO pelo qual ele foi eleito. Conforme 

ressabido, não existe candidato sem partido político, conforme Res.-TSE nº 22526/2007, 22563/2007 

e 22580/2007: “O cargo eletivo no sistema proporcional pertence ao partido e não ao candidato”;  

Foram explicados alguns pontos importantes e necessários para o entendimento e dirimir 

dúvidas sobre o estatuto e legislação eleitoral como a diferenciação entre Diretoria Executiva e 

Comissão Executiva. Também exposto que, o mandato de Vereador (assim como deputado 

Estadual/Federal) por ser “Proporcional”, não seria possível somente com o voto individual de cada 

filiado/candidato, mas a somatória de todos os candidatos da legenda PATRIOTA. Assim, todos os 

votos (do menor ao maior) somaram para que o PATRIOTA em Gurupi/TO elegesse um vereador 

(no caso a candidata Leda Perini) mas foi reiterado que graças a todos os votos dos 13 (treze) 

candidatos somados, pois NENHUM eleito a vereador em Gurupi atingira o Quociente Eleitoral 

Mínimo exigido individualmente.  

Explanou-se que, conforme legislação vigente, tanto do TSE quanto do STF, o mandato 

ao Vereador, Deputado Estadual e Federal pertencem ao PARTIDO e não ao candidato, e que os 

tópicos a serem votados são, além dos administrativos pertinentes ao diretório municipal, outros com 

intuito de organizar a atuação da parlamentar eleita para a Câmara de Vereadores de Gurupi, nas 

diretrizes, valores e proposituras do PARTIDO PATRIOTA conforme definidos pelo Estatuto supra. 



 
 
 

Além de itens como a mudança de endereço da sede do partido, e contribuição de taxa 

mensal entre os integrantes do Diretório Executivo Municipal, como constam em ata, houve a 

discussão, deliberação e aprovação das diretrizes doutrinárias e partidárias a serem seguidos para o 

mandado da Representante do PATRIOTA (e seus eventuais suplentes) na Câmara Municipal de 

Gurupi/TO, eleita (os) em 15-nov-2020 para o quadriênio 2021-2024. Quanto a isso, foram discutidos 

e aprovados os seguintes: 

1. Com relação a posição/postura do partido, e da eleita a vereadora na Câmara de 

Vereadores de Gurupi, em relação à prefeita eleita JOSI NUNES e suas propostas, 

sendo de apoio, oposição ou de neutralidade: A questão suscitou discussões e foi 

aprovado a postura de NEUTRALIDADE, sendo que os Projetos apresentados pelos 

Partidos da “Base” ou “Oposição” à Prefeita, seriam analisadas pelo diretório do Partido 

PATRIOTA e, sendo as mesmas em benefício da cidade (Pró-cidade e a melhoria do 

povo) seriam apoiados, independente de quem fosse a propositura. 

2. Apresentação, logo no início do mandato, de projeto para a redução do salário e 

quantidade de vereadores à patamares anteriores aos atuais: Esta propositura foi 

defendida por todos candidatos do PATRIOTA (Majoritário e Proporcionais) na 

campanha e deve ter sua continuidade no mandato da vereadora eleita como ponto crucial 

de honra para os projetos e programa do partido. 

3. Apresentação, pela política eleita, de projetos defendidos por todos os suplentes: 

Como todos os 13 (treze) candidatos a vereador defenderam causas e projetos e, a eleição 

da vereadora foi um somatório de todos os que trabalharam para angariar votos e 

conseguir o quociente necessário para a cadeira na Câmara de Vereadores, colocaram em 

votação e discussão que a vereadora eleita, apresente projetos apresentados pelos 

SUPLENTES e que cite/conste no referido projeto nominalmente o SUPLENTE que a 

defendeu/requisitou, não ficando somente como autora única a vereadora, mas por 

questão de justiça a do suplente que a redigiu. 

4. Quanto as possíveis “indicações” que poderiam/seriam propostas à vereadora 

eleita do PATRIOTA, para cargos no Poder Executivo Municipal/Estadual, a ser 

feita pela Prefeita eleita (2021-2024) JOSI NUNES: O fato foi discutido e, como a 

postura já defendida no pleito de 2020 e aprovada a NEUTRALIDADE acima. Foi 

também colocado e aprovado que, caso ocorra a proposta, estas devem ser aprovadas pela 

Diretoria Executiva do Patriota em Gurupi, que irá analisar sobre o viés de: a) Viabilidade 

Política, b) Necessidade, c) Custo Político e, caso estivesse dentro dos projetos, 

proposituras, programas e valores do partido, o nome seria e deveria ser feito pela 

Diretoria Executiva em reuniões específicas. 

5. Nomeação de assessoria parlamentar por indicação do Diretório do Partido 

PATRIOTA: O mandato do vereador pertencente ao Partido e que este necessitaria de 

um ponto de apoio na Câmara de Vereadores com servidores lotados no gabinete da 

vereadora eleita, definidos e indicados pela Diretoria Executiva Municipal do Partido 

PATRIOTA, para auxiliar na difusão e promoção dos projetos e diretrizes do partido, 



 
 
 

sendo crucial que os mesmos servidores tenham as mesmas ideologias político-

partidárias-ideológicas defendidas pelo PATRIOTA na cidade de Gurupi/TO, assim 

como os programas defendidos durante a campanha de 2020 e que terão continuidade nos 

anos seguintes, e sendo assim, foi colocado em votação de quantos indicados pela 

diretoria a Vereadora (e suplentes) deverão nomear em seu gabinete. Nisso, restou 

decidido que o Diretório Executivo do Partido PATRIOTA em Gurupi/TO, indicará 50% 

(cinquenta por cento) dos servidores a serem nomeados pela vereadora eleita. 

A reunião supracitada não tem a intenção de constranger a quem quer que seja, mas impor, 

dentro dos limites da lei, diretrizes político-partidárias para o bom exercício do mandato eletivo com 

TRANSPARÊNCIA e HONESTIDADE para com o eleitor que confiou ao PATRIOTA a 

oportunidade de lutarmos para uma mudança em nossa cidade. Além disso, fica a divulgação desta 

nota como meio de demonstrar aos eleitores que o Partido, mesmo não tendo alcançado êxito no paço 

ao executivo municipal, continua seguindo seus princípios primordiais no trato do poder público, por 

meio da vaga conquistada no Poder Legislativo Municipal. 

Para a aferição e arquivo, esta reunião encontra-se gravada em formato de áudio (.mp3), 

o que foi alertado aos presentes antes do início da reunião e após o término desta, como consta da ata 

da presente reunião. 

 

Gurupi, 09 de janeiro de 2020 

 

Secretaria de Comunicação do Partido  

PATRIOTA em Gurupi 


