PRAZOS QUE DEVERÃO SER RESPEITADOS
PARA REALIZAÇÃO DAS PRÓXIMAS CONVENÇÕES ORDINÁRIAS ZONAIS, MUNICIPAIS,
ESTADUAIS E NACIONAL
(BIÊNIO 2019/2021)
Edital de Convocação (Até 15 dias antes)
A publicação do Edital de Convocação da Convenção na imprensa local, quando
existente, E afixação na Sede do Partido E na Câmara Municipal ou no Fórum Local ou no Cartório
Eleitoral, com protocolo de afixação, deverá ser feita até a sua data limite. Em igual limite, a
convocação também deverá ser realizada de forma pessoal, pelo correio ou por meio
eletrônico, sempre que possível.
Na convocação deverá constar: o local, dia e hora da Convenção, o horário a partir do
qual se iniciará o credenciamento dos suplentes e a indicação da matéria incluída em pauta
(ordem do dia). Ainda, o local e o horário no qual, que no dia de encerramento do prazo, a Executiva
manterá um funcionário de plantão para recebimento do pedido de registro de chapas.
(Artigos 25 §7 e 32 do Estatuto)
Registro de Chapas (Até 12 dias antes)
O Pedido de registro de Chapas completas de candidatos a Membros Efetivos e
Suplentes dos Diretórios, a Membros Efetivos e Suplentes do Conselho de Ética e Disciplina e
a Delegados e Suplentes às Convenções, deverá ser feito, por escrito, à Comissão Executiva do
respectivo nível, até a sua Data limite.
(Artigos 25 e 101 do Estatuto)
Datas para realização das Convenções
Convenções Zonais e Municipais com menos de 500 mil eleitores - De 29/03 a 01/04/2019
Convenções Municipais em Municípios dom mais de 500 mil eleitores - De 12/04 a 15/04/2019
Convenções Estaduais - De 03/05 a 06/05/2019
Convenção Nacional - Dia 31/05/2019
(Resolução CEN-PSDB nº 008/2018)
Entrega da Documentação (Até 10 dias após)
Os Diretórios deverão encaminhar cópias das respectivas Atas da Convenção e da
Reunião do Diretório, das respectivas listas de presença dos participantes e do Edital, à
Secretaria do Diretório Estadual, até 10 dias após a respectiva realização, contendo,
obrigatoriamente, relação com todos os dados dos membros eleitos (nome, CPF, título, com
número, zona e seção, data de filiação, endereço fixo, endereço eletrônico e telefones).
(Artigo. 36 §1º do Estatuto)
Obs.: Modelos da documentação serão disponibilizados no site do PSDB-RJ.
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