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JAIR FRANÇA       

ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, DO MUNICÍPIO 
DE CORBÉLIA – PR -  REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2020.

Aos 16 dias do mês de setembro de 2020, às 18 horas, nas dependências da Sede do Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, nesta cidade de Corbélia – Paraná, instalou-se, após constatar a 
obtenção do quórum necessário, a Convenção Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – 
PSD, sob a Presidência do Sr. IVAN BONTEMPO, Título eleitoral nº. 018343920698, CPF nº 
546.536.659-15, que convidou a mim, Nome completo: JAIR FRANÇA, título eleitoral nº 
027807290604 e CPF nº 565.796.329-68, para secretariar os trabalhos. Composta a Mesa 
Diretora dos trabalhos, o Senhor Presidente abre a convenção, determinando a leitura do Edital 
de Convocação, o qual foi encaminhado a cada um dos convencionais bem como afixado na 
sede do partido. O Senhor Presidente comunicou que tal publicação se deu no prazo e na forma 
prevista no Estatuto do Partido. Em seguida, o Sr. Presidente disse que a Convenção fora 
convocada para decidir sobre coligação da Chapa Majoritária, escolha dos candidatos a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores para as eleições de 15 de novembro de 2020. Para a eleição 
majoritária foi apresentada proposta de Coligação, sendo que o partido PSD apresenta o 
candidato a Prefeito, Sr. CLADIR LODI e o partido PDT apresenta o candidato a Vice-Prefeito, Sr. 
CLOVIS JOÃO BOMBARDA. Depois de verificar que estavam presentes todos Convencionais, 
atingindo, portanto, o quórum necessário para a validade da convenção, o Sr. Presidente 
encerrou a lista de presença com a sua assinatura. Colocada em votação, a proposta de 
Coligação foi aprovada por aclamação. Sendo assim, foi aprovada a proposta de coligação 
partidária para as Eleições Majoritárias de 2020, com a denominação de “CORBÉLIA PARA 
TODOS”, com os partidos PSD/PDT, candidato a Prefeito do PSD e o candidato a Vice-Prefeito do 
PDT. Em decorrência da aprovação, o Senhor Presidente proclamou como candidato a Prefeito: 
CLADIR LODI, nome da urna: DR CLADIR, Título eleitoral nº. 027845610639, CPF nº 
285.231.999-34, gênero MASCULINO e número na urna nº 55 e Vice-Prefeito: CLOVIS JOÃO 
BOMBARDA, nome da urna: CLOVIS, Título eleitoral nº. 027809520680 CPF nº 192.171.709-25, 
gênero MASCULINO. Em seguida, continuou a reunião para a apresentação do pedido de registro 
dos candidatos a vereador, ficando deliberado que os partidos participariam somente no pleito 
majoritário. Para representante da coligação majoritária junto à Justiça Eleitoral foi escolhido e 
designado o Sr. JAIR FRANÇA, título eleitoral nº 027807290604 e CPF nº 565.796.329-68. Ainda, 
foi levantada a opção de indicar até três delegados, para representar a Coligação durante o 
pleito eleitoral, o que foi aprovado por unanimidade, sendo eles: CICERO APARECIDO DE SOUZA, 
Titulo Eleitoral nº 027829820604 e CPF nº 525.202.269-00; IVAN BONTEMO, Titulo Eleitoral 
018343920698 e CPF nº 546.536.659-15  e IVANOR DAMIAO BERNARDI, Titulo Eleitoral nº 
027841850655 e CPF nº 156.498.739-68. Na sequência, foi deliberado sobre a possibilidade da 
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Convenção delegar a Comissão Provisória Municipal do PSD a competência e os poderes para 
decidir sobre coligações com outros partidos, bem como para o preenchimento de vagas 
remanescentes, indicação de novos candidatos ou exclusão de candidatos da lista aprovada em 
convenção, além de substituição dos candidatos constantes da mesma nominata. Esta 
proposição foi aprovada. Também foi apresentada e posteriormente aprovada proposição no 
sentido de que os candidatos a vereadores utilizem em todos os materiais de campanha o nome 
e número dos candidatos à eleição majoritária. O presidente também informou a respeito do 
valor máximo de gastos de campanha definido pelo TSE, conforme (Lei nº 9.504/1997, art. Art. 
18-C, Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 4º), sendo para o Cargo de Prefeito, R$ 123.077,42 
(cento e vinte e três mil stenta e sete reais e quarenta e dois centavos); vereadores, R$ 
12.307,75 (doze mil trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Ato contínuo, foi 
deliberado que a responsabilidade pela preparação e apresentação da prestação de contas da 
campanha é exclusiva de cada candidato, que deve tomar as devidas providências para entregá-
la, no prazo estabelecido, à Justiça Eleitoral. Logo após, o Sr. Presidente afirmou que iriam ser 
adotadas as providências para o registro dos candidatos, pedindo que os escolhidos 
entregassem, o mais rápido possível, os documentos necessários ao registro de suas 
candidaturas. Nada mais havendo a tratar e deliberar, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente Convenção Municipal, determinando a lavratura da presente ata para registrar os fatos 
ocorridos e as decisões tomadas para produção de suas finalidades e efeitos jurídicos e legais. 
O Sr. Presidente solicitou que, em cumprimento à legislação eleitoral, a presente ata seja 
digitada, juntamente com a lista dos convencionais presentes, no sistema CANDEX, para 
encaminhamento à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 6º, § 5º, da Resolução nº 
23.609/2019, do TSE. Assim, depois de lida e aprovada, vai assinada por JAIR FRANÇA e IVAN 
BONTEMPO, respectivamente, Secretário e Presidente da Convenção Municipal do Partido Social 
Democrático do Município de Corbélia, Estado do Paraná. 

JAIR FRANÇA                                  IVAN BONTEMPO

Secretário                                         Presidente

Informações
16/09/2020 - 18:00 às 22:55 PR - CORBÉLIA PSD - 55
Data da Convenção Localidade Partido

IVAN BONTEMPO - PRESIDENTE JAIR FRANÇA - SECRETARIO
Presidiu os trabalhos Secretariou os trabalhos
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Cargo(s)
Prefeito

Dados da Coligação
CORBELIA PARA TODOS JAIR FRANÇA PDT; PSD
Nome da coligação Nome do representante Composição

Lista Candidatos
Candidato(s) ao cargo de Prefeito concorrerá coligado

CLADIR LODI 55 Masculino
Nome Número Gênero

Lista de Presença
Lista criada 16/09/2020 às 09:35:37

CLADIR LODI
Nome

IVAN BONTEMPO
Nome

IVANOR DAMIÃO BERNARDI
Nome

VALDOMIRO DOS SANTOS DA COSTA
Nome

JAZER DA COSTA VALE NETO
Nome

JAIR FRANÇA
Nome
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