PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ

RESOLUÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES PARLAMENTARES DE
2018
Para o PT Ceará, são objetivos centrais em relação às eleições parlamentares de
2018 a manutenção da vaga no Senado e a eleição de uma forte bancada de
deputados federais e deputados estaduais.
Num cenário de reeleição do governador Camilo Santana e retorno de Lula à
Presidência da República, a presença do PT no parlamento estadual e no
Congresso Nacional será fundamental para assegurar a correlação de forças
necessária para implantação do nosso programa, no país e no Ceará.
Desde o golpe as elites capitalistas brasileira e internacional têm aprovado
medidas que desmancham as conquistas construídas ao longo dos governos Lula
e Dilma e desenham um verdadeiro apartheid social, com um país ainda mais
injusto e mais desigual. São medidas tomadas em seu exclusivo benefício, que
aumentam suas margens de lucro, como são exemplos a reforma trabalhista, a
entrega das reservas do pré-sal, a permissão para venda de terras brasileiras
para estrangeiros, o ataque aos direitos indígenas e quilombolas. O
congelamento de todos os investimentos públicos e gastos sociais pelos
próximos 20 anos, vai afetar praticamente todas as esferas de vida de 90% da
população, congelando gastos com saúde, segurança pública, educação, cultura,
saneamento, moradia popular, infraestrutura, crédito, assistência social,
agricultura familiar, ciência e tecnologia, etc. Em contrapartida ficou mantida a
liberalidade dos gastos com o pagamento de juros e amortização da dívida
pública. Um presente para banqueiros, financistas e operadores do mercado
financeiro que ganharam, a ser mantida essa regra, a garantia de seus lucros
com o mercado financeiro pelas próximas duas décadas.
Nesse momento Temer ameaça entregar mais do patrimônio do povo brasileiro,
com a venda da Eletrobrás, da Caixa Econômica Federal e dos correios. Busca
também construir maioria na Câmara e no Senado para aprovar a reforma da
previdência, outro golpe nos direitos sociais.
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Por tudo isso podemos dizer que o futuro do país está em jogo. Daí a necessidade
de reiterarmos a importância da eleição de parlamentares comprometidos com
a agenda de revogação das medidas antipopulares implementadas pelo governo
golpista e de construção de um novo programa democrático popular no país.
Além disso as mudanças recentemente aprovadas na legislação eleitoral indicam
à necessidade dos partidos dedicarem a atenção devida que as eleições
proporcionais terão, quer seja para a definição do tempo de TV, quer seja para
o acesso aos recursos partidários. Outro elemento a ser considerado pelos
partidos é a restrição a realização de coligações proporcionais a partir do pleito
de 2020, de modo que o fomento a candidaturas proporcionais deve ser uma
preocupação constante.
Para o PT-CE, as eleições proporcionais de 2018 terão a finalidade política de
potencializar lideranças regionais. Independente do resultado eleitoral
imediato, elas cumprirão importante papel no médio prazo, seja na
eventualidade de aprovação do sistema de voto distrital misto em nosso país,
ou até mesmo para nas eleições municipais de 2020, quando o PT precisará
ampliar sua presença nos governos das principais cidades do Ceará, algumas das
quais, inclusive por nós já governadas.
Outro fator a ser considerado é a importância a ser dispensada pelo partido às
candidaturas de mulheres que representem a real importância feminina na
política, como um dos elementos centrais do nosso projeto de transformação da
sociedade brasileira.
De igual modo a juventude, o movimento sindical e os movimentos sociais
organizados devem ser instigados a transformarem em representação política
institucional a força viva que têm na sociedade.
Para tanto, o partido deverá definir a tática eleitoral a melhor lhe permitir o
alcance desses objetivos.
Quanto à disputa para deputado estadual, nas eleições de 2014, o PT acabou
sendo prejudicado em razão da coligação proporcional que firmou. O partido
elegeu apenas dois deputados estaduais, quando poderia ter saído das urnas
com uma bancada de quatro parlamentares na Assembleia Legislativa. Ao todo
o PT somou 390.991 votos nas eleições para deputado estadual, sendo 299.072
votos nominais e 77.865 votos na legenda, para um quociente eleitoral de
97.185 votos.
Considerando o exposto, o Diretório Estadual do PT Ceará, delibera:
1. A Direção Estadual do PT, seus dirigentes municipais, prefeitos,
vereadores, setores sociais organizados, militantes em geral, deverão envidar
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esforços na construção de uma chapa própria de candidatos(as) a deputado(a)
estadual para as eleições de 2018, estimulando suas lideranças nas diversas
regiões do estado a se candidatarem, num esforço coletivo de afirmação do
protagonismo do PT na sustentação e defesa do futuro governo Lula e do
próximo governo Camilo;
2. A chapa do partido para a Câmara Federal, e a definição sobre coligação,
será construída em parceria com da direção nacional, ouvidos os atuais
parlamentares e pré-candidatos;
3. Para o Senado o PT reivindicará a manutenção de sua vaga;
4. Com vistas a animar esse processo caberá ao Diretório Estadual a
organização de atividades de mobilização partidária na várias regiões do estado,
tendo como pauta principal a apresentação e lançamento da Plataforma O Ceará
e o Brasil que o Povo Quer para debater nossas propostas e receber a
contribuição da sociedade em geral para os programas dos governos Lula e
Camilo. A culminância desse processo dar-se-á na Conferência Eleitoral Estadual
a ser realizada em data definida pela Comissão Executiva Estadual;
5. As deliberações definitivas de nossa tática eleitoral serão tomadas no
nosso Encontro Estadual de Tática Eleitoral, de acordo com o calendário nacional
do partido.
6. Para além das proposições apresentadas na presente resolução, o PT
priorizou também com amplo movimento social no sentido de combater o golpe
e os ataques dos capitalistas aos direitos da classe trabalhadora.
Fortaleza, 02 de dezembro de 2017.
Diretório Estadual do PT Ceará
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