Ata de Convenção ESTADUAL do partido 23 - PPS
ATA COMPLEMENTAR DA 5ª CONVENÇÃO ESTADUAL ELEITORAL PPS/PR – 2018
EXECUTIVA ESTADUAL
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (05/08/2018), ás 15:00h, após convocação
pessoalmente, por e-mail e telefone, reuniram-se os membros da Comissão Executiva Estadual, para, por
autorização recebida na 5ª CONVENÇÃO ESTADUAL ELEITORAL DO PPS/PARANÁ – 2018, realizada aos dois
dias de agosto deste ano (02/08/2018), discutir e deliberar sobre as indefinições das letras "I" e "II" do Edital de
convocação - quanto as Coligações nas eleições Majoritárias e Proporcionais - bem como os ajustes nas inscrição de
candidaturas a Deputados Estaduais e Deputados Federais, bem como eventuais substituições. Iniciando a reunião
o Senhor Presidente Rubens Bueno fez um breve relato sobre a Convenção Eleitoral e quanto às possibilidades de
coligações. Informou da incerteza quanto à candidatura do Senhor Osmar Dias e sobre a confirmação de sua
desistência pela manhã. Desta forma servirá esta reunião para opinar e deliberar sobre as possibilidades. Abrindo,
em seguida, a palavra para que todos os participantes opinassem e já votassem em quem devemos apoiar na
CHAPA MAJORITÁRIA. A Ex-Deputada Cristina Silvestri manifestou seu reconhecimento ao trabalho executado pela
atual Governadora, Cida Borguetti, opinando e votando para que o Partido a apoie. VOTOU PELO APOIO A CIDA
BORGUETTI. Em seguida o Senhor Vice-Presidente Helio Renato Wirbiski relatou as opiniões colhidas no Diretório
Estadual e nas regiões pelo Estado e que na própria Convenção notou o apoio ao nome do Ratinho Junior. Destacou
o discurso jovem e a disposição de adotar o nosso plano de governo em seus projetos. VOTOU PELO APOIO A
RATINHO JUNIOR. Com a palavra o Deputado Douglas Fabricio que discorreu sobre as características positivas dos
candidatos apontando sua percepção pela preferência de uma maior parcela dos filiados para apoio ao candidato
Ratinho Junior. Enalteceu que a atual chapa de deputados estaduais está bastante sólida e finalizou VOTANDO PELO
APOIO A RATINHO JUNIOR. O Dr Tobias indagou sobre as possibilidades de coligações nas chapas proporcionais em
caso de apoio ao Ratinho Junior, que foi devidamente explanado pelo Senhor Vice-Presidente. VOTOU PELO APOIO A
RATINHO JUNIOR. O Dr Felipe Lucas destacou a importância do momento para o Estado e da nossa participação que
pode vir a ser decisiva neste contexto. VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. Com a palavra Simone Girotto
afirmou preferir indicar o Cesar Filho para Governo do Estado, como isto não é possível segue a maioria. VOTOU
PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. A Dr Silvia destacou a importância de nossa participação e que percebe uma maior
afinidade com as propostas de Ratinho Junior. VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. O companheiro Geraldinho
VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. Cesar Filho apontou que as circunstancias levam a esta definição. Opina
pelo fortalecimento de nossas chapas. VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. Ivo Ericsson destacou a importância
da unidade partidária e o reforço às nossas chapas. VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. Jorge Gomes Destacou
que preferia candidatura própria mas que o momento exige união. VOTOU PELO APOIO A RATINHO JUNIOR. Rubico
Camargo fez breve relato sobre as opções e analises feitas durante todo este período eleitoral e parabenizou a
união demonstrada nas argumentações e debates ocorridos. Destacou que a opção RATINHO JUNIOR é a que mais
une o partido em todo o Estado. Cesar Silvestri relatou a postura do Partido em todo este período, parabenizou a
formação das chapas e o trabalho desenvolvido em todo o Estado. Com a palavra novamente o Senhor Presidente
destacou que a Nota de desistência feita pelo ex-candidato Osmar Dias não considerou a postura ética e respeitosa
que o Partido sempre tratou sua possível candidatura. Afirmou que os pontos destacados pela opção em apoio à
candidatura RATINHO JUNIOR e sua CHAPA composta pelo seu Vice-Governador e Senador, como ser uma
candidatura jovem, proposta de gestão inovadora, conexão com o mundo moderno, adoção de nossas ideias para
seu plano de governo e principalmente pelos compromissos assumidos com suas propostas o partido está
encaminhando pela melhor opção. Determinou a notificação ao candidato RATINHO JUNIOR sobre a nossa definição
de apoio e anuncio em entrevista coletiva a se realizar na sede do Escritório Parlamentar. Passado ao segundo ítem
desta reunião foi submetida a lista atualizada dos pré-candidatos do Partido a Deputados Estaduais e Federais.
Deliberou-se pela adoção de CHAPA PURA – ISOLADA - para candidatura a DEPUTADOS ESTADUAIS e COLIGAÇÃO
para candidaturas a DEPUTADOS FEDERAIS. Deliberou-se pela inclusão na lista de candidatos à DEPUTADOS
ESTADUAIS o Senhor JORGE GILBERTO DE FREITAS, portador do título eleitoral sob o n°02022702067, que
concorrerá com o número 23100. Em seguida deliberou-se pela exclusão da lista de candidatos a DEPUTADOS
FEDERAIS os Senhores JOÃO MARIA FOGAÇA, título de eleitor sob o n° 004533400620 e RILDO GALERIANI
NASCIMENTO, título de eleitor sob o n° 10423530620. Ficando, desta forma, apenas cinco candidatos a
DEPUTADOS FEDERAIS: Cathy Mary Do Nascimento Quintas, Cirineu Vacari, Daniel Valente Isfer, Rubens Bueno e
Sebastião Afonso Ferreira. Em seguida o Senhor Presidente, após finalizadas as votações e deliberações anunciou o
seu afastamento da Presidência do Diretório Estadual do Partido para dedicar-se à sua campanha e que à partir da
segunda-feira dia 06/08/2018 assume interinamente a Presidência o Senhor HELIO RENATO WIRBISKI. Após as
manifestações foi determinada que todas as medidas administrativas e legais fossem imediatamente levadas à
termo e nada mais tendo a tratar o Senhor Secretário agradeceu a presença e participação de todos e encerrou a
reunião às 16h30, da qual foi extraída a presente ata, que vai assinada pelo presidente Rubens Bueno, e por mim,
João Douglas Fabrício, que a secretariou.
Curitiba 05 de agosto de 2018.
RUBENS BUENO
Presidente do PPS/PR

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO
Secretário Geral do PPS/PR

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
RUBENS BUENO
HELIO RENATO WIRBISKI
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
JOAO DOUGLAS FABRICIO

SIMONE YOOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM
GERALDO HERNANDES TORRES
SILVIA MACHADO RIBEIRO
JOSE JORGE TOBIAS DE SANTANA
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI

Lista de Candidatos:
Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá ISOLADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Sexo

23100

JORGE GILBERTO DE FREITAS

020227020671

M

Presidiu os trabalhos
Nome:

RUBENS BUENO

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.

