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PMDB realiza convenções partidárias nos municípios
Florianópolis
PMDB realizou convenções em 295 diretórios pelo Estado durante
o ﬁm de semana. Além da
escolha dos novos presidentes, a sigla também
homologou os nomes dos
delegados que participarão da convenção estadu-
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al, que escolherá os candidatos para as eleições de
2014. O dilema entre continuar a aliança com o
PSD do governador Raimundo Colombo ou lançar candidatura própria
divide os ﬁliados.
A reunião em Florianópolis, teve expressivo

peso político. Defensor da
manutenção da tríplice
aliança, o vice-governador
Eduardo Pinho Moreira
retornou à presidência da
sigla após licença. Ele
admite as correntes, mas
defende a união. “Qualquer caminho só será possível se estivermos junto”,

assegurou. O senador
Casildo Maldaner foi pelo
mesmo caminho. “A convenção é uma hora para
estreitar laços”, enalteceu.
O ex-governador Paulo
Afonso Vieira, vicepresidente da legenda,
pontuou pela candidatura
própria, coligado com o

José Ciconi foi eleito presidente por consenso
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PT de Claudio Vgnatti.
O presidente da Fatma
(Fundação Estadual do
Meio Ambiente), Gean
Loureiro, foi eleito o presidente do PMDB em Florianópolis. A candidatura
de Loureiro foi de consenso. “Nossa missão é representar todos os segmentos

do partido”, aﬁrmou o
presidente.

Deoclécio Zanatta, gerente
da Fatma, reassume a
presidência da sigla
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rincipal preocupação do
PMDB para 2014 é articular um nome da região para
disputar as eleições à deputado estadual. A aﬁrmação é do
novo presidente do partido,
Deoclécio Zanatta. Ele disse
também que o partido vai
fazer reuniões com o diretório
com mais frequência e retomar os encontros com as bases
nos bairros. Outra meta é chegar ao ﬁnal do ano que vem
com mais de dois mil ﬁliados.
Nova Executiva:
Presidente - Deoclécio Zanatta
1º Vice-Presidente – Flávio Ramos
2º Vice-Presidente – Cláudio Barp
1º Secretário – Gelson Dorvalino Basso
2º Secretário – Silvia Kuhn
1º Tesoureiro – José Wolkweiss
José Ciconi
2º Tesoureiro – Alfredo Fabiani
Novo Presidente
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Tessaro é eleito presidente do PMDB
Descanso
m convenção realizada no sábado, 23, o
PMDB descansense realizou sua convenção municipal. O evento levado a efeito nas dependências da
Câmara de Vereadores,
iniciou às 08h da manhã e
encerrou ao meio dia com
a eleição de Carlos Tessaro
que presidirá o PMDB nos
próximos dois anos em
Descanso.
Tessaro é considerado
da ala histórica do partido,
uma vez que milita no
PMDB desde sua juventude e foi companheiro do
lendário Vitório Basso em
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Santa Helena
a noite de sábado,
23, ﬁliados e simpatizantes compareceram
ao ginásio da comunidade
para homologar a executiva do PMDB local que irá
nortear o partido nos próximos dois anos. Sob aplausos os presentes conﬁaram ao secretário de saú-
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de José Ciconi a direção
do partido.
A convenção contou
com a presença do chefe
de gabinete do deputado
Celso Maldaner, do prefeito Gilberto Jordano, do
vice Florino Oro, vereadores, secretários e expressivo público.

Ciconi, em seu pronunciamento, agradeceu
a conﬁança depositada e
disse que irá dar continuidade ao bom trabalho do
seu antecessor Claudir
Larentes. Dar continuidade as ﬁliações e preparar
lideranças para a sucessão de Gilberto Giordano
estão entre as metas.

diversas jornadas políticas
das quais o partido, no
município, sempre atuou
como protagonista.
Segundo ele, sua missão
será ampliar o quadro de
ﬁliados injetando sangue
novo nas ﬁleiras do PMDB,
além de liderar a agremiação frente ao embate eleitoral que elegerá deputados estaduais e federais,
senador, governador e presidente da república em
2014.
Deixa a presidência
Agenor Bonatto, atual
Secretário dos Transportes da Prefeitura Municipal, cujo maior feito foi

liderar a coalisão de diversos partidos que desalojaram o PT da administração
municipal, elegendo o prefeito Hélio Daltoé que cumpre mandato até o ﬁnal de
2016.
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