EM CUMPRIMENTO AO ART. 8º DA LEI Nº 9.504/97, O PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD TORNA PÚBLICO O EXTRATO DA
ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL QUE DELIBEROU SOBRE
ESCOLHA DE CANDIDATOS, FORMAÇÃO DE COLIGAÇÕES,
DEMAIS ASSUNTOS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
DE 2018 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO. Aos 28
dias de julho de 2018, sábado, às 9:15 horas, na Rua Santo Antônio, 184 – loja
02, São Paulo/SP, conforme edital de convocação publicado no D.O.U. do dia 18
de junho, seção 3, página 109, e confirmado o quórum estatutário, foi instalada a
Convenção Nacional do Partido Social Democrático – PSD para deliberar sobre
assuntos referentes às eleições Presidenciais de 2018. Foi aprovado, o apoio do
PSD à candidatura aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República a
serem indicados pela Chapa encabeçada pelo Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, com número de legenda 45, considerando os nomes que forem
escolhidos pela referida legenda, que, até a presente data, ainda não formalizaram
o apoio, juntamente com os demais partidos que formarão a coligação. Em
sequência, foi deliberado e aprovado à unanimidade demais assuntos referentes
às eleições de 2018 e outros assuntos de interesse partidário, como a revogação
da Resolução nº 83, da Comissão Executiva Nacional do PSD, a qual foi publicada
no Diário Oficial da União do dia 29/03/2018, edição 61-Seção 3, página 168, e a
ratificação da Resolução nº 84, da Comissão Executiva Nacional do PSD, a qual
trata dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral – FEFC,
esclarecendo que poderá ser feito repasses para as campanhas majoritárias ainda
que o cabeça de chapa não seja filiado ao PSD, desde que seja da mesma
coligação. Nas proporcionais, excetuando as candidaturas femininas, somente
poderá ser destinado valores do Fundo Eleitoral para os candidatos do PSD. Por
fim, foi aprovado por unanimidade a delegação de poderes a uma Comissão
Especial formada pelos convencionais Gilberto Kassab e João Francisco Aprá
para promover os ajustes e adequações relacionados a eventuais questões
eleitorais posteriores, principalmente para o ajuste e conclusão das deliberações
ainda pendentes para a formação da coligação com indicação dos demais partidos
que irão compor a chapa e candidatos aos cargos de Presidente e de VicePresidente da República. São Paulo, em 28 de julho de 2018. Alfredo Cotait Neto.
Presidente Nacional em exercício do PSD.

