
MOVIMENTO DEMOCRTITICO BRASILEIRO-MDB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA

MDBMULHER

A Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, conforme
definido em suas últimas reuniões, com fundamento no inc. V. art- 44 da Lei 9.096195. no Regimento

Intemo do MDB Mulher e nas Resoluçôes 0112012 e 02/2019, CONYQCA a Convenção Nacional do

MDB MULHER, com suas respectivas convencionais: o Diretório Nacional do MDB Mulher, as

Delegadas titulares e suplentes das Secções Estaduais e do Distrito Federal e as Senadoras, Deputadas
Federais e Estaduais do MDB MULHER (art.24, Rl MDB Mulher) a comparecerem à reunião
ordinária que se realizará no dia 30 de novembro de 2019, no MILLENNIUM CONVf,NTION
CENTER - SCES Trecho 2. Conjunto 10. St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Lote l8 - Asa Sul,
Brasítia, das 08:00 às l3:fi) horas, com a seguinte ordem do dia:

l. Eleição, das 08:00 às 13:00 horas,.das integrantes titularês e suplentes do Diretório Nacional
do MDB Mulher e a Comissão de Etica e Disciplina (AÍ. 25, I, RI)i

2. fleição, pelo novo Diretório Nacional do MDB Mulher, da respectiva Comissão Executiva
Nacional e do Conselho Fiscal, das 14:00 às l5:fi) horas;

3. Outros assuntos.

Notas:

II.

l-

vt-

As eleiçôes dev€Íão observsr as ÍegÍas inlemas do paíido. Se houver diveÍgência" devem prevaleceÍ o eslâbelecido nâ íegtâ
especial (Regimento lítemo do MDB MulheÍ):
Podcrâo vo(âÍ nas eleições as delegadÀs à Coovençào NâcioÍal eleilas nos s€us Íespectivos estâdos e DisEiro FedeÍal. obsenado o
prazo estabelecido p€las Execulivas Nacionais do MDB e do MDB MulheÍ paÍa â sua aealizaçâo. que encerou no di8 14 de
novembÍo do coÍrente ano confoÍme estabelecido no regrâmento inlemo do MDB Mulher e do MDB nâcional:
Não terão direito a voto os Estâdos eÍn que nâo houver MDB MülheÍ orgarizado. tiver hâvido dissoluçâo. qüe estejam sob o re$me
de intervençào ou nào teúam cumpÍido os prazos estâb€lecidos para rEalizaçâo dzs convenções estÂduâis e distÍital e pam o envio
das documentaçôes comprobâtóÍi8s:
Só podeÍâo participâÍ das eleiçôes as Delegadas que tenhan sido eleitâs até l5 (quinze) dias antes da Convenção Nacional:
O quórum minimo pâÍa â realização da eleição da nova Direçào Nacional é de 20olo das convencioflais;
Âs eleiçô€s das integantes da Comissào Executiva Nacional e do Conselho Fiscal so poderão seÍ r€alizadas apos o escÍutinio.
âpuÍaçào e divulgâçào da eleição do Diretório Nacional do MDB Mulher.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2019.

BALEIA ROSSI
Presidente Nacional do MDB
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