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 Nós, pré-candidatos e pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores inscritas (os) junto ao 

Grupo de Trabalho Eleitoral vimos por meio desta e diante dos cenários apresentados em relação às 

definições internas do PT Manaus e diante do quadro político que se apresenta na cidade de Manaus, 

manifestar nossa preocupação quanto à viabilidade do PT diante do cenário eleitoral para o ano de 

2020.  

 O Partido dos Trabalhadores, de acordo com as pesquisas de intenção de votos para a 

prefeitura de Manaus aparece no ano de 2020 com uma pré-candidatura que representa em torno 

de 11% do eleitorado manauara, estando, portanto em 3° lugar nas pesquisas. Essa condição de 

viabilidade eleitoral de uma candidatura majoritária desperta dentro de uma estratégia lógica uma 

ampla e articulada chapa de candidaturas proporcionais do PT à Câmara Municipal.  

É sabido que com a mudança das regras eleitorais na qual se extinguiu as coligações 

partidárias para a disputa de proporcionais, se faz necessário não somente uma chapa qualificada de 

candidatos e candidatas, mas também a proposta política a ser defendida pelos pleiteantes além de 

uma candidatura majoritária que permita agregar quantitativamente e qualitativamente no resultado 

eleitoral para que o PT possa eleger uma ampla bancada, além da possibilidade posta de 

efetivamente ganhar a eleição majoritária e termos pela primeira vez um prefeito petista à frente da 

Prefeitura de Manaus. 

Ocorre que o processo interno de definição de candidaturas majoritárias do PT, neste 

momento, não está levando em consideração a densidade eleitoral e o projeto de construção de 

ampla bancada, e sim a correlação de forças resultado do PROCESSO DE ELEIÇÃO INTERNA DO PT 

(PED) no ano de 2019, pois há no momento três pleiteantes ao cargo de prefeito para disputar pelo 

PT, sendo que dois desses nas pesquisas apresentam no máximo 1% da intenção de votos, enquanto 

há um que apresenta 11% das intenções o qual seria, portanto a candidatura com maior viabilidade 

de efetivo resultado e com significativo impacto nas votações dos proporcionais, considerando 

inclusive a votação de legenda. 

Diante deste cenário, caso o diretório municipal opte não pela candidatura que 

comprovadamente apresenta as viabilidades eleitorais para o PT e sim por uma candidatura com 

maioria expressa somente no diretório municipal, e tendo em vista os possíveis prejuízos políticos 

que podem ser causados principalmente com reflexos nas candidaturas dos proporcionais, nós, 

solidariamente não vemos condições de nos apresentar como opção para a sociedade no pleito de 

2020, por entender que o PT não disputará com veemência o processo eleitoral e estará prejudicado 

internamente e para o conjunto da sociedade inclusive com amplo reflexo desse prejuízo aos 

postulantes do partido à Câmara Municipal. 

Solicitamos ao Diretório Municipal que diante do cenário exposto remeta a decisão da 

escolha da candidatura a prefeito à instância nacional do PT, em torno da unidade política do partido 
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e da viabilização de uma chapa de vereadores e vereadoras qualificada, e à Direção Nacional que 

possa avocar para sí, dentro da estratégia nacional do PT de eleger amplas bancadas de 

parlamentares nas câmaras municipais e o maior número possível de prefeituras no Brasil, a decisão 

sobre o nome que disputará a candidatura à Prefeitura de Manaus, dos quais apontamos os três 

pleiteantes: Cícero Custódio, José Ricardo e Sinésio Campos. 

 

 

Manaus, 27 de maio de 2020. 

 

 

Assinam: 

1 ANTÔNIO VELEZ 

2 ARI DOS AQUAVIÁRIOS 

3 BRUNA LA CLOSE 

4 CÉLIO PINHEIRO 

5 COSME MENEZES 

6 
CRISTIANE SALES (MOVIMENTO DE LUTA POR 
MORADIA) 

7 DELEGADO JOÃO TAYAH 

8 EDMILSON LIMA (PROFESSOR) 

9 ENFERMEIRO DOUGLAS PÔRTO (CONFIRMAR) 

10 ENFERMEIRO MICHAEL 

11 ERIKA CARMO 

12 
FÁTIMA BARBOSA (PROFESSORA E MILITANTE 
FEMINISTA) 

13 FÉLIX DOS RODOVIÁRIOS 

14 FILIPE FIALHO 

15 
FRANCISCO NASCIMENTO (MOVIMENTO DE 
FAMÍLIAS) 

16 FRANCISCO SENA 

17 FRANCY JUNIOR (HISTORIADORA E ATRIZ) 

18 HÉLIO DOS VIGILANTES (CONFIRMAR) 

19 JOÃO FREIRES 

20 JOÃO PEDRO (EX-SENADOR) 
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21 JUCEMIR COMUNIDADE DISTRITO 

22 KEYLLA MARINHO 

23 LUIZ SILVA 

24 MARIENE PANTOJA 

25 PAULO DORA DOS VIGILANTES (CONFIRMAR) 

26 PEDRO DA AÇÃO SOCIAL (CONFIRMAR) 

27 PROFESSOR DÊNIS 

28 PROFESSOR HELDEN 

29 PROFESSOR LOURENZZO GONDIM 

30 PROFESSORA ELISIANE 

31 RAIMUNDO NONATO (CONFIRMAR) 

32 RODRIGO FURTADO 

33 RONALD SEIXAS 

34 RONILSON SANTOS 

35 SHIRLEY ABREU (SOCIÓLOGA E ATRIZ) 

36 SIMONE LISBOA 

37 VILBERTO LATORRE (CONTADOR TRIBUTÁRISTA) 

38 WALDEMIR JOSÉ (EX-VEREADOR) 

39 WALERIA TORRES 

40 WALTER MATOS (SINDICALISTA) 

41 ZACARIAS ASSIS 
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