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seguir as normas sanitárias na entrada e ao longo da
Publicações de Terceiros
reunião, como uso de máscaras, realizar a assepsia das
mãos, manter o distanciamento entre os presentes, de
modo a colaborar para as ações contra a disseminação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
da
Covid-19.
CONVENÇÃO PRESENCIAL
Entre Rios de Minas, em 03 de setembro de 2020.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
DE ENTRE RIOS DE MINAS
Mário Augusto Alves Andrade
Presidente do Diretório Municipal do PTB de
Entre Rios de Minas
O Presidente do Diretório Municipal do Partido
Brasileiro Brasileiro (PTB) do Município de Entre
Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma do
Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
convoca os membros partidários e Vereadores que
CONVENÇÃO PRESENCIAL
compõem o colégio eleitoral previsto no do Estatuto
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que
(PDT) DE ENTRE RIOS DE MINAS
será realizada no dia 12 de setembro de 2020, na Praça
Cassiano Campolina, nº 37, loja 01 (antigo Sicoob),
Centro, nesta cidade, às 13h, para as deliberações que
O Presidente da Comissão Provisória do Partido
compõem
a
ORDEM
DO
DIA:
Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Entre
1) Deliberação sobre coligações para composição de
Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma do
chapa majoritária para a Prefeitura Municipal de Entre
Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente,
Rios de Minas, com a indicação do candidato a
convoca os membros partidários e Vereadores que
Prefeito
e
vice-Prefeito
pelo
PTB;
compõem o colégio eleitoral previsto no do Estatuto
2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores e
Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que
respectiva numeração na urna, bem como a
será realizada no dia 12 de setembro de 2020, sábado,
consolidação dos documentos para o Registro das
às 13h, na Praça Cassiano Campolina, nº 37, loja 01
Candidaturas;
(antigo Sicoob), Centro, nesta cidade, para as
3) Designação de um representante, que terá
deliberações que compõem a ORDEM DO DIA:
atribuições equivalentes às de presidente de partido
político no trato dos interesses e na representação da
1) Deliberação sobre coligações para composição de
eventual coligação no que se refere ao processo
chapa majoritária para a Prefeitura Municipal de Entre
eleitoral, bem como a designação de delegados, na
Rios de Minas, com a indicação do candidato a
forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE;
Prefeito
e
vice-Prefeito
pelo
PDT;
4) Delegação de poderes à Comissão Executiva
2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores e
Municipal para celebrar coligações com outros
respectiva numeração na urna, bem como a
partidos (eleição majoritária), bem como para
consolidação dos documentos para o Registro das
homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes
Candidaturas;
à chapa de candidatos às eleições proporcionais;
3) Designação de um representante, que terá
5) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
atribuições equivalentes às de presidente de partido
Imperativo salientar que todos os presentes deverão
1
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(antigo Sicoob), Centro, nesta cidade, para as
político no trato dos interesses e na representação da
deliberações que compõem a ORDEM DO DIA:
eventual coligação no que se refere ao processo
eleitoral, bem como a designação de delegados, na
1) Deliberação sobre coligações para composição de
forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE;
chapa majoritária para a Prefeitura Municipal de Entre
4) Delegação de poderes à Comissão Executiva
Rios de Minas, com a indicação do candidato a
Municipal para celebrar coligações com outros
Prefeito
e
vice-Prefeito
pelo
PSDB;
partidos (eleição majoritária), bem como para
2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores e
homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes
respectiva numeração na urna, bem como a
à chapa de candidatos às eleições proporcionais;
consolidação dos documentos para o Registro das
5) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Candidaturas;
3) Designação de um representante, que terá
Imperativo salientar que todos os presentes deverão
atribuições equivalentes às de presidente de partido
seguir as normas sanitárias na entrada e ao longo da
político no trato dos interesses e na representação da
reunião, como uso de máscaras, realizar a assepsia das
eventual coligação no que se refere ao processo
mãos, manter o distanciamento entre os presentes, de
eleitoral, bem como a designação de delegados, na
modo a colaborar para as ações contra a disseminação
forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE;
da
Covid-19.
4) Delegação de poderes à Comissão Executiva
Entre Rios de Minas, em 03 de setembro de 2020.
Municipal para celebrar coligações com outros
partidos (eleição majoritária), bem como para
homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes
Antônio Pena Fernandes
à chapa de candidatos às eleições proporcionais;
Presidente da Comissão Provisória do PDT de
5) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Entre Rios de Minas
Imperativo salientar que todos os presentes deverão
seguir as normas sanitárias na entrada e ao longo da
reunião,
como uso de máscaras, realizar a assepsia das
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
mãos, manter o distanciamento entre os presentes, de
CONVENÇÃO PRESENCIAL
modo a colaborar para as ações contra a disseminação
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
da Covid-19.
BRASILEIRA (PSDB) DE ENTRE RIOS DE
MINAS
Entre Rios de Minas, em 03 de setembro de 2020.
O Presidente da Comissão Provisória do Partido da
Social Democracia Brasileira do Município de Entre
Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma do
Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente,
convoca os membros partidários e Vereadores que
compõem o colégio eleitoral previsto no do Estatuto
Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que
será realizada no dia 12 de setembro de 2020, sábado,
às 13h, na Praça Cassiano Campolina, nº 37, loja 01

Cristiano Carlos Cardoso
Presidente da Comissão Provisória do PSDB de
Entre Rios de Minas

2

Edição Nº147/2020 do dia 04/09/2020
Republicação com retificação
Diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) do Município de Entre
Diretório Municipal do SOLIDARIEDADE do
Rios de Minas/MG
Município de Entre Rios de Minas/MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA MUNICIPAL
PARTIDÁRIA MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Executiva Municipal do
SOLIDARIEDADE do município de Entre Rios de
Minas/MG, na forma que dispõe o artigo 22 do
Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente,
convoca os Convencionais com direito a voto, para
comparecerem à Convenção Municipal do
SOLIDARIEDADE a ser realizada no dia 10 de
Setembro de 2020, às 19:00 horas, tendo por local à
Rua Monsenhor Leão, n° 95 (Auditório do Colégio das
Irmãs), neste município, com a seguinte ORDEM DO
DIA.
01 - Deliberação sobre coligação partidária para
eleição
majoritária,
discussão,
aprovação
e nome da coligação;
02 - Escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito;
03 - Escolha de candidatos a Vereador;
04 - Sorteio dos respectivos números para candidatos
a Vereador;
05 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral
relativos às eleições 2020.
Entre Rios de Minas, 26 de Agosto de 2020.

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do
Partido
Socialista
Brasileiro
PSB
do município de Entre Rios de Minas/MG, na forma
que dispõe o artigo 27, alínea "f' do
Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente,
convoca
os
Convencionais
com
direito
a voto, para comparecerem à Convenção Municipal do
Partido
Socialista
Brasileiro
a
ser
realizada no dia 10 de Setembro de 2020, às 19:00
horas,
tendo
por
local
à
Rua
Monsenhor Leão, n° 95 (Auditório do Colégio das
Irmãs),
Centro,
neste
município,
com
a seguinte ORDEM DO DIA.
01 - Deliberação sobre coligação partidária para
eleição
majoritária,
discussão,
aprovação e nome da coligação;
02 - Escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito;
03 - Escolha de candidatos a Vereador;
04 - Sorteio dos respectivos números para candidatos
a Vereador;
05 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral
relativos às eleições 2020.
Entre Rios de Minas, 26 de Agosto de 2020.

ANÉSIO DA COSTA REIS
Presidente da Comissão Executiva Municipal
SOLIDARIEDADE –
Município de Entre Rios de Minas/MG

JOSÉ WALTER RESENDE AGUIAR
Presidente da Comissão Executiva Municipal
Partido Socialista Brasileiro do Município de
Entre Rios de Minas/MG
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE
MINAS:20356747000194
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