Resolução da Comissão Executiva Nacional do PT sobre chapas e
coligações 2014
Reunida aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, em
sua sede nacional localizada a Rua Silveira Martins, 132 – Centro – São Paulo/SP,
a Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores deliberou sobre a
definição das chapas e coligações estaduais para as eleições de 2014, da seguinte
forma:

ALAGOAS: Confirma a candidatura do deputado federal Paulão, com prioridade
na utilização de até 2/3 do tempo de rádio e TV. O restante do tempo deverá ser
distribuído entre os (as) demais candidatos (as).
AMAZONAS: Manter o apoio à candidatura do senador Eduardo Braga (PMDB)
e determinar que o PT não indicará candidato ao Senado. Determinar ao
deputado Praciano que não aceite a indicação para o Senado.
AMAPÁ: Reafirma a coligação com o PSB e a indicação de Dora Nascimento
para o Senado, desde que o governador comprometa-se a se manter neutro
durante o primeiro turno.
ESPÍRITO SANTO: Decide dar autonomia ao Diretório Estadual para decidir a
composição, condicionando, na hipótese de apoio ao PSB, o compromisso de
neutralidade do governador durante o primeiro turno.
MARANHÃO: Reafirma o apoio ao candidato Edson Lobão Filho (PMDB), a
indicação para o PT do 1º suplente ao Senado. Determina a coligação
proporcional também com o PSD. Proíbe que o PT indique a candidatura a vicegovernador, liberando-a para qualquer outro partido da coligação.
PARÁ: Autoriza a composição da chapa com Helder Barbalho (PMDB) candidato
ao Governo, Paulo Rocha (PT) candidato ao Senado e Lira Maia (DEM)
candidato a Vice.
PARAÍBA: Determina o apoio ao PMDB ao Governo, caso mantida a
candidatura do senador Vital do Rego. Condiciona eventual apoio ao PSB ao
compromisso de neutralidade do governador durante o primeiro turno e seu
compromisso de apoio à presidenta Dilma na hipótese de segundo turno. Exige
também a garantia de candidatura do PT ao Senado.
RIO GRANDE DO NORTE: Reafirma o apoio ao PSD e indicação da candidatura
da Fátima Bezerra ao Senado. E determina inclusão do PP na coligação
proporcional.
RONDÔNIA: Determina apoio ao candidato do PMDB, com o compromisso de
apoio à presidenta Dilma e a indicação pelo PT do candidato a vice-governador.

TOCANTINS: Indica o apoio ao candidato do PMDB, Marcelo Miranda, com
reivindicação de indicar o vice-governador. Constitui comissão da CEN (Rui
Falcão, Geraldo Magela, Florisvaldo Souza e Bruno Elias), com mandato para
decisão final, em caso de alteração do quadro eleitoral do Estado.
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