Ata de Convenção ESTADUAL do partido 45 - PSDB
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA DO PARANÁ – 14/08/2018
Aos 14 dias do mês de agosto de 2018, às 14:00 horas, no escritório do Partido situado na Rua Mateus Leme, 1400,
Curitiba, Paraná, reuniram-se em sessão extraordinária, atendendo aos termos da convocação estatutária, os
membros da Comissão Executiva do Diretório Estadual do PSDB/PR, conforme consta na lista de presença, com a
seguinte Ordem do Dia: 1) Substituição de candidatos para o registro das coligações nas eleições de 2018,
conforme decidido na reunião extraordinária de 5/08/2018; 2) Assuntos gerais. Os trabalhos foram abertos sob a
presidência do senhor Presidente Carlos Alberto Richa, que esclareceu aos presentes que a convocação da reunião
extraordinária da Comissão Executiva se deu por força da Resolução CEE nº 01/2018, pela qual a Convenção
Estadual delegou todas as decisões acerca de candidaturas e coligações do PSDB/PR para as eleições de 2018 à
Comissão Executiva Estadual. Observou que na reunião da Comissão Executiva de 5/08/2018 foram homologados os
nomes, números e coligações nas quais o PSDB disputará as eleições de 2018 no Paraná, bem como os critérios
para substituição dos nomes homologados. Após, passou-se a palavra ao Senhor Secretário Juraci Barbosa Sobrinho,
que informou a desistência voluntária da candidata ELIANE BAPTISTA CHAVES, que concorreria com o número
45.053, fazendo-se necessária a deliberação acerca de sua substituição por outra candidata, para que seja
respeitada a proporção de gênero determinada pela Lei 9.504/97. Aberta a palavra para discussão, o Senhor Edson
Lau, delegado indicado pela Executiva, indicou a filiada MARIA MEIRE MAIA CLEVE, com a observação de que esta
compõe a Comissão Executiva do PSDB Mulher no Paraná, e participa diuturnamente das atividades partidárias
relacionadas ao incentivo da participação feminina na política, pois há mais de três anos é contratada pelo Diretório
Estadual para exercer exclusivamente essa função em prol do Secretariado do PSDB Mulher. Sem mais nenhuma
indicação, o Senhor Secretário retomou a palavra e propôs à Comissão Executiva a escolha e homologação de
MARIA MEIRE MAIA CLEVE, com o número 45.500, em substituição, por desistência, da candidata ELIANE BAPTISTA
CHAVES. Encerrada a discussão, por unanimidade, homologou-se a substituição de ELIANE BAPTISTA CHAVES por
MARIA MEIRE MAIA CLEVE, que concorrerá com o número 45.500, que integrará a lista do PSDB na coligação para a
eleição de deputado estadual, ratificando-se todas as demais deliberações da Comissão Executiva na reunião
extraordinária de 5/08/2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente Carlos Alberto RIcha declarou
encerrada a reunião extraordinária, da qual eu, Juraci Barbosa Sobrinho, secretariei e lavrei a presente Ata, que
depois de lida e achada conforme, vai por mim assinada, bem como pelo Presidente da Comissão Executiva
Estadual.
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Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
CARLOS ALBERTO RICHA
ADEMAR LUIZ TRAIANO
MOUNIR CHAOWICHE
JURACI BARBOSA SOBRINHO
FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE
MARCELLO BERNARDI V. RICHA
DEONILSON ROLDO
JOSÉ CARLOS CAMPOS HIDALGO

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

Candidato

Título Eleitoral

Sexo

45500

MARIA MEIRE MAIA CLEVE

012732010604

F

Presidiu os trabalhos
Nome:

CARLOS ALBERTO RICHA

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.

