Ata de Convenção ESTADUAL do partido 15 - MDB
ATA DAS COMISSÕES EXECUTIVAS ESTADUAIS DO PARANÁ DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB),
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), SOLIDARIEDADE E PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) PARA AS
ELEIÇÕES DE 2018
Aos 21 vinte um dias do mês de agosto de 2018, às 19h30min, na Sede Estadual do Partido Democrático Trabalhista, estabelecida
nesta cidade de Curitiba/PR, na Rua Alberto Folloni, nº 41, bairro Juvevê, CEP 80530-300, reuniram-se as Executivas Estaduais do
Paraná do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Solidariedade e do Partido Comunista
Do Brasil (PCdoB), sob a Presidência do filiado ao MDB Sr. Sérgio Ricci, que convidou para secretariar os trabalhos o filiado ao
PDT, Sr. André Menegoto. Diante dos poderes e compromissos partidários que lhe foram delegados pelas respectivas Convenções
Estaduais partidárias, e verificando a necessidade de que haja obediência aos limites que foram estabelecidos por força da aliança
partidária formada e da legislação de regência, foram iniciados os trabalhos com a finalidade de exames das recentes intimações
recebidas da Justiça Eleitoral, assim como do atual quadro fático das coligações formadas, para assim promover as deliberações
das seguintes alterações na Coligação “Paraná: Educação e Emprego”, formada para a disputa da eleição proporcional de
Deputados Federais. [1] Foi apresentado aos Membros das Executivas Estaduais a informação de excesso no número de
candidatos inicialmente inscritos, os quais agora precisam ser adequados por meio de corte, respeitando-se a limitação legal de
número e de proporção dos gêneros. Então, foi discuta e debatida cada candidatura em princípio formalizada. Por fim, foram
votadas as propostas de redução de número de candidatos, tendo ficado decidido por UNANIMIDADE a exclusão das seguintes
candidaturas a Deputado Federal: Juliano Geraldi (MDB); Joci Carlos Silva (MDB), Victor Hugo Noble Teixeira (MDB), Paula
Santiago Gonçalves (MDB), Cássio Badaró Da Silveira Pinto (MDB), Manoel Dias Da Silva (MDB); Jaime Gomes (PDT); Edson
Sadao Imoto (PDT); Célis Regina Scheneider (PDT); Rosangela De Lima (PCdoB); Aristides Leo Pardo (PCdoB); Romildo Stocco
Dupinski (PCdoB) e Patrícia Gimenes Ramos (PCdoB). Tal resultado foi proclamado e comunicado a todos os presentes. [2] Foi
proposta a re-ratificação da ata do MDB, para que seja expressamente consignada a já realizada aprovação das candidaturas de
Edson Darlei Basso (MDB) e Terezinha Modzinski Fistarol (MDB) (equivocadamente apresentada como candidata a Deputada
Estadual) - enquanto que o correto é Deputada Federal. O assunto foi discutido e submetido à votação, tendo sido contatada a
aprovação unânime. Tal resultado foi proclamado e comunicado a todos os presentes. Por fim, foi aberta a palavra para que os
Membros Das Executivas Estaduais de cada partido manifestassem eventuais propostas adicionais e, não havendo proposição,
foram suspensos os trabalhos, a fim de que se procedesse à lavratura da presente Ata. Após, reiniciados os trabalhos, o Secretário
designado fez a leitura da Ata, em voz alta, que foi então submetida à votação. Sem que tenha havido qualquer ressalva, houve a
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* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente ata de convenção são verdadeiras e assumo
o compromisso de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os comprovantes originais.

