NÚCLEO POLÍTICO DO PT DE VILA KENNEDY ADIR ALVES PEREIRA
Travessa Peloponeso, 10 – Vila Kennedy CEP: 21.850-480.
Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Nota de Repúdio:
O NÚCLEO POLITICO DO PT DA VILA KENNEDY ADIR ALVES PEREIRA, vem a público
manifestar seu REPÚDIO à posição política do Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores e
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, o qual, conforme
amplamente divulgado nas redes sociais, fez um vídeo com pedido explicito de voto ao candidato a
vereador do Município de Campos dos Goytacazes, Bruno Vianna, do Partido Social Liberal-PSL.
É de conhecimento nacional, que a sigla partidária do candidato beneficiado pelo pedido de voto
do parlamentar PTista, constitui-se em ferrenho adversário político, ideológico e eleitoral do Partido dos
Trabalhadores, o que por si só, justificaria o repúdio deste Núcleo, mas, a situação se agrava, pois, o
PT de Campos, possui uma chapa, com 11 candidatos e candidatas ao cargo de vereança, a quem o
deputado poderia ter escolhido uma ou mais candidaturas, para emprestar seu apoio, mas ao tomar o
rumo político que tomou, demonstrou total desprezo pela própria legenda a qual pertence. Além disso, o
candidato apoiado pelo Deputado, pertence a uma coligação eleitoral, adversária do PT naquele
município, a qual é formada pelos partidos PDT, PL, PSL, DC e PATRIOTA.
Não obstante este fato e também não menos grave, a militância deste núcleo e de outros
segmentos do PT, tem assistido perplexa a uma série de diretivas políticas por parte de dirigentes do
partido, de várias instâncias e até mesmo de outros militantes, como acordos de apoio eleitoral a
candidatos majoritários e proporcionais de partidos e coligações adversárias, sob alegações
questionáveis, que vão desde parentescos até ligações afetivas e de vizinhança.
Porém, o caso do Deputado torna-se mais grave, por ele exercer cargo eletivo pela legenda do
PT, por ser um quadro estadual do partido e por ser, inclusive, o presidente da casa legislativa a qual
pertence e, por tudo isso, acabar vocalizando se não na totalidade, ao menos uma parcela do
pensamento PTista, sobretudo, diante da opinião pública, o que deixa em situação constrangedora, a
militância autenticamente ideológica do PT.
Sendo assim, o NÚCLEO POLITICO DO PT DA VILA KENNEDY ADIR ALVES PEREIRA,
também relembra que o estatuto do PT, em seu Artigo 227, inciso 9, diz o seguinte:
“Constitui infração ética e disciplinar a propaganda de candidato ou candidata a cargo
eletivo de outro partido ou coligação, não aprovada pelo PT ou por qualquer meio, a
recomendação de seu nome ao sufrágio do eleitorado”.
E com base neste dispositivo partidário, pede que seja instaurada uma Comissão de Ética, no
sentido de apurar a postura do Deputado, filiado a este partido.
Rio de Janeiro, 02 de Novembro de 2020.
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