Ata de Convenção ESTADUAL do partido 77 - SOLIDARIEDADE
ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE PARA AS ELEIÇÕES
DE 2018
Aos 5 (cinco) dias de agosto de 2018, às 22h00min, em Curitiba/PR, na Sede Estadual do Partido, localizada na Rua
Eurípedes Garcez Do Nascimento, nº 1.180, bairro Ahú, CEP 80540-280, depois de conferida a existência de quórum
para tanto por meio da respectiva lista de presença, reuniu-se a Executiva Estadual do Paraná do Partido
Solidariedade, sob a Presidência do Deputado Estadual Marcio Adriano Pauliki. O Presidente declarou abertos os
trabalhos, e convidou para secretariá-lo a filiada Ana Paulo Bordini Orasmo Lobo,com a finalidade de cumprir os
compromissos partidários que lhe foram delegados pela Convenção Estadual Do Solidariedade, realizada em 3 (três)
de agosto de 2018, em Curitiba/PR, na Sede Estadual do Partido, localizada na Rua Eurípedes Garcez Do
Nascimento, nº 1.180, bairro Ahú, CEP 80540-280. O Presidente iniciou os trabalhos abrindo a palavra para que
todos os interessados pudessem relatar as últimas providências políticas em que estiveram envolvidos. Depois de
ouvidas as manifestações dos interessados, o Presidente enfatizou iniciar as discussões, exames e deliberações das
questões que foram delegadas. [Itens 1 e 2] Em cumprimento à delegação de poderes decorrentes dos itens 1 e 2
do Edital da Convenção Estadual, o Presidente comunicou aos Membros Da Executiva Estadual a existência de
diferentes propostas para que o Solidariedade concorra em coligação, na Eleição Majoritária de Governo de
2018, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação.
Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovada por unanimidade a coligação do Solidariedade com o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido Comunista Do Brasil
(PCdoB), tendo sido escolhido JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR (MDB) para candidato ao cargo de Governador, e,
ELIANA CORTEZA DA SILVA (MDB) para candidata ao cargo de Vice-Governadora. Tal resultado foi proclamado e
comunicado a todos os presentes. Ainda, o Presidente comunicou aos Membros Da Executiva Estadual a existência
de diferentes propostas para que o Solidariedade concorra em coligação, na Eleição Majoritária de Senado de
2018, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação.
Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovada por unanimidade a coligação do Solidariedade com o MDB,
PDT e PCdoB, ficando decidido: (i) que o Solidariedade não indicará filiado para preencher qualquer das vagas de
candidaturas ao Senado; (ii) uma das vagas de candidatura ao Senado cabe ao MDB, que indicou ROBERTO
REQUIÃO DE MELO E SILVA como candidato titular; LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI para candidato a Primeiro
Suplente de Senador; e, IRONDI PUGLIESI para candidata a Segundo Suplente de Senador; (iii) a outra vaga de
candidatura ao Senado cabe ao PDT, que indicou NELTON MIGUEL FRIEDRICH como candidato titular; TITO ZEGLIN
para candidato a Primeiro Suplente de Senador; e, LAURENTINO BORSA para candidato a Segundo Suplente de
Senador. Tal resultado foi proclamado e comunicado a todos os presentes. Ainda, o Presidente comunicou aos
Membros Da Executiva Estadual a existência de diferentes propostas para que o Solidariedade concorra em
coligação, naEleição Proporcional de Deputados Federais de 2018, que foram apresentadas e debatidas entre
os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovada
por unanimidade a coligação do Solidariedade com o MDB, PDT e PCdoB, mantendo a candidatura que foi indicada e
ratificada durante a Convenção Estadual, à saber: MARCIO ADRIANO PAULIKI. Não existiu nenhuma impugnação.
Assim, ficou aprovada a chapa para a disputa da Eleição Proporcional de Deputados Federais de 2018 com a
seguinte composição: MARCIO ADRIANO PAULIKI, com o nome de urna MARCIO PAULIKI e nº 7777. Tal resultado foi
proclamado e comunicado a todos os presentes. Ainda, o Presidente comunicou aos Membros Da Executiva
Estadual a existência de diferentes propostas para que o Solidariedade concorra em coligação, na Eleição
Proporcional de Deputados Estaduais de 2018, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim
desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovada por
unanimidade a coligação do Solidariedade com o PDT e PCdoB, mantendo as candidaturas que foram indicadas e
ratificadas durante a Convenção Estadual, à saber: JEFFERSON FURLANETTO MOISES; JOACIR BERNARDI; MARCO
ANTONIO ZILIO NUNES; DANIELE APARECIDA FERREIRA; KATIA DITTRICH. Não existiu nenhuma impugnação. Assim,
ficou aprovada a chapa para a disputa da Eleição Proporcional de Deputados Estaduais de 2018 com a seguinte
composição: JEFFERSON FURLANETTO MOISES, com nome de urna JEFFERSON MOISES e nº 77044; JOACIR
BERNARDI, com nome de urna JOACIR BERNARDI e nº 77789; MARCO ANTONIO ZILIO NUNES, com nome de urna
MARCO ZILIO e nº 77000; DANIELE APARECIDA FERREIRA, com nome de urna PROFESSORA DANIELE e nº 77777;
KATIA DITTRICH, com nome de urna KATIA DOS ANIMAIS DE RUA e nº 77770. Tal resultado foi proclamado e
comunicado a todos os presentes. [Item 3] O Presidente comunicou aos Membros Da Executiva Estadual que o
item 3 do Edital da Convenção Estadual foi totalmente cumprido durante a referida ocasião. [Item 4]Na sequência,
em cumprimento do item 4 do Edital da Convenção Estadual, o Presidente enfatizou a necessidade da escolha de
um nome para identificar a coligação majoritária e outro para identificar a coligação proporcional aprovadas. Entre
os Membros Da Executiva Estadual foram expostas diferentes propostas para nome da Coligação Majoritária
integrada pelo Solidariedade, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim desejaram. Não existiu
nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovado por unanimidade para a Coligação
Majoritária integrada pelo Solidariedade o nome “PARANÁ: Emprego, Educação e Combate à Corrupção”. Ainda,
entre os Membros Da Executiva Estadual foram expostas diferentes propostas para nome da Coligação
Proporcional de Deputados Federais integrada pelo Solidariedade, que foram apresentadas e debatidas entre
os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovado
por unanimidade para a Coligação Proporcional de Deputados Federais integrada pelo Solidariedade o nome
“PARANÁ: Educação e Emprego”. Ainda, entre os Membros Da Executiva Estadual foram expostas diferentes
propostas para nome da Coligação Proporcional de Deputados Estaduais integrada pelo Solidariedade, que
foram apresentadas e debatidas entre os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada
em votação a matéria, foi aprovado por unanimidade para a Coligação Proporcional de Deputados Estaduais
integrada pelo Solidariedade o nome “PARANÁ: Sustentável, Justo e Soberano”. Ainda, o Presidente comunicou aos
Membros Da Executiva Estadual que a escolha dos Delegados do Solidariedade foi totalmente cumprida durante a
própria Convenção Estadual, que aprovoucomo Delegados do Solidariedade, com a responsabilidade de representar
o Partido perante o Juiz Eleitoral os filiados: Srs. MARCO AURÉLIO ORASMO – CPF/MF nº 915.241.999-15 e VALFREDO
DZAZIO – CPF/MF nº 149.812.209-44. Ainda, o Presidente comunicou aos Membros Da Executiva Estadual enfatizou
a necessidade da escolha dos respectivos Representantes das Coligações Majoritárias e Proporcionais integradas
pelo Solidariedade perante a Justiça Eleitoral, que terão atribuições equivalentes às de presidente de partido, no
trato dos interesses e na representação das coligações junto à Justiça

Eleitoral. Entre os Membros Da Executiva Estadual foram expostas diferentes propostas para Representante da
Coligação Majoritária integrada pelo Solidariedade, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim
desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovado por
unanimidade para Representante da Coligação Majoritária integrada pelo Solidariedade o Sr. LUIZ FERNANDO
FERREIRA DELAZARI. Ainda, entre os Membros Da Executiva Estadual foram expostas diferentes propostas para
Representante da Coligação Proporcional dos Deputados Federais integrada pelo Solidariedade, que foram
apresentadas e debatidas entre os que assim desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em
votação a matéria, foi aprovado por unanimidade para Representante da Coligação Proporcional dos Deputados
Federais integrada pelo Solidariedade o Sr. LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI. Ainda, entre os Membros Da
Executiva Estadual foram expostas diferentes propostas para Representante da Coligação Proporcional dos
Deputados Estaduais integrada pelo Solidariedade, que foram apresentadas e debatidas entre os que assim
desejaram. Não existiu nenhuma impugnação. Depois, colocada em votação a matéria, foi aprovado por
unanimidade para Representante da Coligação Proporcional dos Deputados Estaduais integrada pelo Solidariedade
o Sr. Valmor Stédile. Ainda, o Presidente informou que iria adotar as providências necessárias para obter o registro
dos candidatos escolhidos. Por fim, o Presidente abriu a palavra para que os Membros Da Executiva Estadual
manifestassem eventuais propostas adicionais e, não havendo proposição, foram suspensos os trabalhos, a fim de
que se procedesse à lavratura da presente Ata. Após, o Presidente reiniciou os trabalhos, pedindo ao Secretário que
fizesse a leitura da presente Ata, em voz alta, que foi então submetida à votação. Sem que tenha havido qualquer
ressalva, houve a aprovação da Ata por unanimidade dos Membros Da Executiva Estadual presentes, que foi então
encerrada e assinada por mim, ______________________________________, Ana Paula Bordini Orasmo Lobo, Secretária,
assim como por ______________________________________, Marcio Adriano Pauliki, Presidente.

Lista de presença da Ata de Convenção:
Nome
ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO
MARCIO ADRIANO PAULIKI
EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO
MARCO AURELIO ORASMO
ADELSON DIMITTI
GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA
ROSANA DE FATIMA CALDEIRA
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS
RITA DE CASSIA ALVES MACHADO
ANDRE LUIS MACHADO
DIEGO ANTONELLI CASAGRANDE
VALFREDO DZAZIO
JORGE FRANCISCO PAULIKI

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

Candidato

Título Eleitoral

Sexo

7777

MARCIO ADRIANO PAULIKI - MARCIO PAULIKI

051941790612

M

Candidatos ao cargo de Deputado Estadual, concorrerá COLIGADO
Número

Candidato

Título Eleitoral

Sexo

77000

MARCO ANTONIO ZILIO NUNES SILVA - MARCOS ZILIO

192890150281

M

77777

DANIELE APARECIDA FERREIRA - PROFESSORA DANIELE

058602530647

F

77044

JEFFERSON FURLANETO MOISES - JEFFERSON MOISES

068093970671

M

77789

JOECIR BERNARDI - JOECIR BERNARDI

044527020604

M

77770

KATIA DITTRICH - KATIA DOS ANIMAIS DE RUA

043683880663

F

Presidiu os trabalhos
Nome:

MARCIO ADRIANO PAULIKI

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.

