
 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CONVENCIONAIS 
Convenção de 31.07.2021 

 

 

 
 

1.- CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO 

 

 

Esgotado o prazo estatutário, restaram inscritas duas chapas às eleições que ocorrerão na convenção de 

31.07.2021, chapas estas que tiveram seu registro deferido pela Executiva Estadual: 

 

 

Chapa “SEMPRE MDB”  - Roberto Requião  (cabeça de chapa) 

Chapa “MDB DE TODOS” - Anibelli Neto  (cabeça de chapa) 

 

 
 

2.- ORDEM DOS NOMES NAS CHAPAS 

 

De acordo com sorteio realizado nesta 2ª-feira, em procedimento realizado em comum acordo entre chapas, 

as chapas aparecerão na seguinte ordem tanto na cédula de papel (votação presencial) quanto na cédula 

eletrônica (votação virtual): 

 

(   ) Chapa “SEMPRE MDB” 

(   ) Chapa “MDB DE TODOS” 

(   )  Voto em Branco / Nulo 

 

Não haverá identificação com cor e nem com nome do “cabeça de chapa” no layout da cédula, nem na física, 

nem na cédula virtual. 

 
 

3.- MOMENTO/HORÁRIO DA VOTAÇÃO 

 

Com intuito de conciliar a votação presencial e a virtual (votação híbrida) com o que preceitua o estatuto do 

partido, as chapas inscritas, de comum acordo, juntamente com a Executiva Estadual, anuíram em organizar 

a votação nos seguintes horários: 

 

Delegados Titulares:   Votação ocorrerá das 9h00 às 11h30 

(Tanto presencial, como virtualmente) 

 

Delegados Suplente:   Votação ocorrerá das 11h31 às 13h00 

(Tanto presencial, como virtualmente) 

 

A pessoa que se cadastrou virtualmente, não votará presencialmente. O Delegado Suplente somente terá 

direito ao exercício do voto, quando seu respectivo Titular não o tiver exercido no horário próprio. A votação 

presencial ocorrerá no seguinte endereço: Hotel Aladdin, na Rua Lourenço Pinto, 440, centro, Curitiba-PR, 

sala de eventos Graciosa. 



 

 
 

4.- DISCURSOS: USO DA PALAVRA E DEBATE DEMOCRÁTICO 

 

 

Em razão das restrições sociais decorrentes da pandemia, com intuito de evitar a aglomeração no local de 

votação, as chapas acordaram com a Executiva Estadual pelo uso do site do MDB Paraná para divulgação de 

pronunciamentos e discursos, das chapas, dirigidos aos convencionais e demais filiados do Partido, da 

seguinte forma: 

 

Inserção de até dois vídeos, de até 5 (cinco) minutos cada, para cada chapa, no 

site do Partido 

 

Os vídeos serão enviados de forma eletrônica, a partir de hoje, até 5ª-feira, às 17h, sendo postado na 6ª-

feira e permanecendo no site até o final da convenção. Isso ocorre sem prejuízo do uso, pelas chapas 

inscritas, dos meios próprios de redes sociais e (whatsapp etc) para envio de ideias, propostas, pedidos de 

voto etc. 

 
 

5.- PRESENÇA DO CONVENCIONAL NO LOCAL DE VOTAÇÃO 

 

A presença do convencional no momento da votação ocorrerá pelo tempo estritamente necessário para 

votação, prevalecendo o bom senso, de modo a evitar aglomeração 

 

 Necessário observar as regras sanitárias em vigor 

 Permaneça no local pelo tempo necessário ao exercício do voto 

 

As chapas terão direito a se fazerem presentes, permanentemente, por meio de dois fiscais de cada uma. 

 
 

6.- VOTAÇÃO VIRTUAL 

 

Foi divulgado aos convencionais, pelos meios de comunicação do Partido, o Edital de Convocação da 

Convenção Estadual, com o respectivo link para cadastro do convencional, mediante inserção de dados 

pessoais e criação de senha própria. A partir de tal momento, somente o convencional saberá a sua senha 

de acesso.  

 

Link de Cadastro da senha de acesso ao sistema:  

https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=8A8AA10C4BF  

 

Horário de cadastro da senha:  

Até às 09:00 (nove horas) do dia 29 de julho de 2021 
 
Não será permitido cadastro após o horário acima. O Partido verificará e validará os dados dos convencionais. 

O convencional habilitado utilizará o mesmo link de cadastro para votar no dia 31.07.2021. Ao entrar no 

sistema irá aparecer em sua tela de Celular ou Computador um campo contendo as opções de votação 

(chapas concorrentes e opção “Branco/Nulo”) O sistema está preparado para “rodar” em todos os 

navegadores de internet e modelos e versões de celulares, com exceção dos celulares com aplicativos com 

versões mais antigas que o IOS – 6S. Caso o convencional tiver dificuldades com cadastro ou outros assuntos 

durante a votação, poderá entrar em contato pelo telefone (41) 3072-1515 / (41) 98447-2081 (Ronaldo).  

https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=8A8AA10C4BF

