Ata de Convenção ESTADUAL do partido 11 - PP
ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL - 05/08/2018, 20h
PROGRESSISTAS (PP)
ATA COMPLEMENTAR À ATA DA CONVENÇÃO ESTADUAL DE 04/08/2018
À data de 05/08/2018, às 20 horas, na sede do Diretório Estadual do Progressistas (Rua Viêira dos Santos, 163, Centro Cívico,
Curitiba, Paraná), reuniram-se os membros da Comissão Executiva do Diretório Estadual do Progressistas (PP), definidos no art. 57
do estatuto partidário, sob a presidência da Sra. Maria Victoria Borghetti Barros Campos, para deliberar sobre as matérias cuja
deliberação restou delegada durante a Convenção Estadual realizada em 04/08/2018, conforme ata que assim dispôs: item
1“delegação de poderes plenos à Comissão Executiva Estadual para escolher o candidato a Vice-Governador”; item 2“delegação de
poderes plenos à Comissão Executiva Estadual para que, caso necessário, complemente, modifique ou retifique todas as questões
atinentes à coligação majoritária, inclusive quanto a possibilidade de incluir na coligação outros partidos e quanto aos candidatos
escolhidos, com possibilidade de substituição de nomes e números”; item 3“delegação de poderes plenos à Comissão Executiva
Estadual para que, caso necessário, complemente, modifique ou retifique todas as questões atinentes às coligações proporcionais
para deputado estadual e deputado federal, inclusive com possibilidade de inclusão de outros partidos nas coligações e quanto aos
candidatos escolhidos com possibilidade de substituição de nomes e números”; item 4 delegação à Comissão Executiva Estadual de
“poderes plenos para resolver eventuais divergências, ou mesmo retificar ou alterar eventuais itens constantes da presente ata, caso
necessário”.Para compor a mesa diretora dos trabalhos e secretariá-los, o presidente convidou o secretário do Diretório Estadual, Sr.
Daniel Cordeiro. Após a leitura dos temas delegados à deliberação da Comissão Executiva Estadual, a Presidente fez discurso
sobre as matérias e abriu o debate, franqueando a palavra aos demais membros da Comissão Executiva. Encerrados os debates, a
Presidente colocou em votação os itens acima elencados. Com relação ao item 1, a Comissão Executiva Estadual escolheu como
candidato a Vice Governador o Sr. CORONEL SÉRGIO LUIZ MALUCELLI (PMN). Com relação ao item 2, a Comissão Executiva
Estadual ratificou a coligação majoritária, o nome da coligação, os candidatos escolhidos e os respectivos números, bem como o
nome dos representantes/delegados da coligação e todas as matérias relacionadas a coligação majoritária.Com relação ao item 3, a
Comissão Executiva Estadual ratificou as coligaçõesproporcionais para deputado estadual e para deputado federal, confirmando o
nome da coligação, os candidatos escolhidos e os respectivos números, bem como o nome dos representantes/delegados da
coligação e todas as matérias relacionadas às coligações proporcionais. Com relação ao item 4, a Comissão Executiva Estadual
ratificou todas as demais deliberações constantes da ata da convenção realizada em 04/08/2018. Nada mais havendo a tratar,a Sra.
Presidente declarou encerrada a reunião, da qual para os efeitos legais foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai
assinada, pela Presidente, Maria Victoria Borghetti Barros Campos, Secretário, Daniel Cordeiro.
-----------------------------------------------------------------------------MARI VICTORIA BORGHETTI BARROS DANIEL CORDEIRO
PRESIDENTE
SECRETÁRIO GERAL

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
DANIEL CORDEIRO
NASSIN GIBRAN BRUNOW VENTURA BACILA
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS CAMPOS
KELLY HÉRICA SCHIAVINATO DE SOUZA
MARCIA REGINA DE ARAÚJO LIMA
JOÃO CARLOS GOMES
JOÃO MÁXIMO SALMOÃO NETO
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
ROSANA KNABBEN PERIN SÓRIA
MANOEL PEREIRA DA COSTA
PATRÍCIA SATHLER JANUARIO ROSSO
JOICE CRISTINA LUZ VILLELA DA COSTA
JOSÉ LUIZ BOVO
VANDA LUZ HAUER
JANE MARIE RIGO UHLIK
SIONARA MARIA DIEDRICHS NASCIMENTO
LUIZ CARLOS MARTINS GONÇALVES

Nome
JOSÉ GILBERTO DO CAMARGO ALVES RIBEIRO
GILBERTO DE ASSIS PEREIRA NETO
Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Vice-governador, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Gênero

11

SERGIO LUIZ MALUCELLI

003202740671

Masculino

Presidiu os trabalhos
Nome:

MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS CAMPOS

Cargo:

PRESIDENTE

* 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.

