Ata de Convenção MUNICIPAL do partido 15 - MDB
ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE COLIGAÇÃO, ESCOLHA DO RESPECTIVO
NOME, BEM COMO DOS CANDIDATOS DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB NO
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS/SC, AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, EM CONFORMIDADE COM A
RESOLUÇÃO TRE-SC Nº 7.983.
Aos 04 (quatro) a dias do mês de agosto de 2018, a partir das 13:3O horas, nas dependências da Obra KOLPING, no
centro da cidade de Vidal Ramos, instalou-se a Convenção Municipal do PMDB, sob a presidência do Sr. IVANOR
COELHO, presidente da Comissão Executiva Municipal, em atendimento ao Edital de Convocação publicado na
Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores de Vidal Ramos, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
votação de proposta de coligações partidárias para a eleição majoritária, votação da chapa de candidato às eleições
de prefeito, Vice-Prefeito, votação da denominação da coligação e análise e aprovação das propostas a serem
defendidas pelo candidato a Prefeito. Para secretariar os trabalhos, o presidente convidou a mim, Juarêz kuhnen,
convencional do PMDB. Havendo número para deliberar, conforme assinaturas lançadas na lista de presença, o
presidente, após tecer considerações sobre os objetivos da convenção, anunciou que foi registrada pela Comissão
Executiva Municipal uma única chapa de candidato a vice-prefeito, com a respectiva composição impressa na
cédula de votação. A seguir, comunicou que inicialmente se deliberará sobre se o PMDB fará coligação com o PP e o
PT. Antes de iniciar a votação, o Senhor presidente colocou para deliberação dos convencionais a forma de votação,
sendo que após as discussões de costume foi decidido que o processo de votação de daria sem votação nominal.
Foi deliberado que as propostas do Candidato, junto ao TRE, Coligações, nome da coligação e os nomes dos
candidatos seriam submetidos diretamente ao plenário para discussão e votação. Em seguida, o presidente, diante
da deliberação, colocou para manifestação e votação, do qual foi aprovado por unanimidade através de aclamação
dos convencionais presentes. Diante da aclamação, o Senhor Presidente proclamou aprovado as seguintes
propostas: Pela ratificação da proposta de coligação partidária majoritária entre os partidos MDB – PP e PT;
aprovação do nome do candidato ODILMAR DE SOUZA-MDB (Nego Souza) para as eleições majoritária, na condição
de VICE-PREFEITO; aprovação do nome de HELMUT STOLTENBERG-PP para o cargo de PREFEITO; para representar a
coligação perante a Justiça Eleitoral foram designados como delegados os Senhores IVANOR COELHO e RAUL
IMHOF; aprovação da denominação PARA VIDAL RAMOS CONTINUAR CRESCENDO! Para identificar a coligação
majoritária entre PMDB – PP e PT; aprovação das propostas que serão defendidas pelo candidato a Prefeito, as quais
foram aprovadas por unanimidade e passam a fazer parte da presente Ata como seu anexo. Antes de encerrar os
trabalhos, o presidente pediu que os candidatos escolhidos entregassem no mais breve prazo, na Secretaria do
Partido, os documentos exigidos para o registro das candidaturas, em duas vias autenticadas, lembrando que todos
deveriam providenciar as declarações de bens. Em seguida anunciou que, de posse da documentação, iriam ser
tomadas as providencias para o registro do candidato . Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Convenção, da
qual, para os efeitos legais, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo presidente Ivanor Coelho, pelo
secretário, Juarêz Kuhnen e pelos demais convencionais presentes que o desejarem.
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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.

