Ata de Convenção ESTADUAL do partido 23 - PPS
ATA COMPLEMENTAR DA 5ª CONVENÇÃO ESTADUAL ELEITORAL PPS/PR – 2018
EXECUTIVA ESTADUAL - 03
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (10/08/2018), ás 11:00h, 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), promover os ajustes, correções e fornecer as informações necessárias para
o fiel registro dos candidatos do Partido.
Deliberou-se pela exclusão da lista de candidatos à DEPUTADOS FEDERAIS o Senhor DANIEL VALENTE ISFER,
portador do título eleitoral sob o n°051782320647, e a sua inclusão na lista de candidatos a DEPUTADOS
ESTADUAIS, que concorrerá com o número 23230.
Deliberou-se pela exclusão da lista de candidatos à DEPUTADOS ESTADUAIS o Senhor EDNO FATIMO DE
OLIVEIRA, portador do título eleitoral sob o n°036442380604.
CORREÇÃO: o candidato LUIS EDUARDO DE SOUZA LELIS, portador do título eleitoral sob o n°103115800639,
concorrerá com o número 23777.
CORREÇÃO: o nome do candidato a DEPUTADO FEDERAL SEBASTIÃO AFONSO FERREIRA, portador do título
eleitoral sob o n°051305370620 constou, equivocadamente com sobrenome “PEREIRA”.
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 11h45, da qual foi extraída a presente ata, que vai assinada pelo presidente e por mim que a
secretariou.
Curitiba 10 de agosto de 2018.
HELIO RENATO WIRBISKI
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

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

Candidato

Título Eleitoral

Sexo

23230

DANIEL VALENTE ISFER

051782320647

M

Presidiu os trabalhos
Nome:

HELIO RENATO WIRBISKI

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.

