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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA

Dl)

PRESTAçAO DE CONTAS No 153-68.2016.6M0.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de malo do ano de dois mil e dezenove,
procedi a abertura do anexo 19, a fl. 2.
Eu,

.

, da 000rdenadoria de Registros Partidários, Autuacao

e Distribuição - CPADI, Iavrei o presente termo.
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ANEXO 19
PREsTAcA0 DE CONTAS N o 153-68.2016.600.0000
Documentos encaminhados corn a Peticao protocolizada sob n° 2.248/2019,
juntada aos autos principais as fls. 173 e seguintes.
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OrientacOes
• Processos distribuidos no rnesn/o die podern ear localizados se buscados pelo nOrnero do processo, corn o seu foro selectonado.
• Algumas unidades dos foros listados abaixo n8o estäo disponiveis pars consulta. Para saber qusis varas estào disponiveis em cada foro
clique aqul.
• DOvidas? Clique aqui pars inais inforrnacOes sobre como pesquisar.
• Processos baixados, em segredo de justica ou distribuidos no mesmo dia seräo apresentados sornente na pesquisa pelo nOrnero do
processo.
Dados para pesquisa

Pesquisar por:

ForD Central Civel
NOmero do Processo

Nümero do Processo:

Unificado
Outros
0821556-27.1997

Foro:

V

v

5.26 0100

Dados do processo
Processo:
Classe:
Local Fisico:
Distribuiçao:

0821556-27.1997.8.26.0100 (583.00.1997.821556)
Procedirnento Conium Civel
Civel
07/12/2012 15:54 - Arquivo Geral
17/06/1997 as 12:00 - Livre
34 1 Vara Civel - Foro Central Civel

Controle:

0/000000

Juiz:
Outros nume.ros:

Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
00097821556-/9
R$ 10.000,00

Valor cia acao:
Partes do processo

Silvia Lucia Goncalves
.iv3,H
Alberto Guelman
Partido Republicano Progressista-prp
Acivria i c. Carlos Roberto Macsi
i]

Movinientaçöes

Listar sornente as 5 Oltirnas.

Data

Movimento

31/08/2016
24/10/2012
13/04/2012

Arquivado Definitivarnente
Mudanca de aasse Processual
Processo Apensado
Processo 583.00.2012.117287-31000000-000 apensado em 1310412012
Aguardando luntada
Aguardando Juntada DIA 2910412011
Retorno do Setor
Rece b/do do advogado Rod
Remessa a Origem
Remet (do so advogado Rod
Aguardando Publicacao
Aguardando PubI(cacão IMP 1210412011 - ZSL
Aguardando]untada
Aguardando Juntada DE PETI AO FEVER EIRO -GM
Aguardando Prazo
Aguardando Prazo pare resposta de oficio. PZO 071212010. MC.
Aguarctando Juntada
Aguardando Juntada Setembro1201 0. MC.
Aguardando Manifestacao do Autor
Aguardando Manifestacäo do Autor - prazo 2210912010

02/05/2011
26/04/2011
19/04/2011
11/04/2011
09/03/2011
07/12/2010
09/11/2010
15/09/2010
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Data
18/08/2010

Movimento
Aguardando Publicacao
Aqua rdando Pub//cacao - Imp. 1810812010 cal

16/08/2010

Concluso

16/07/2010

Aguardando Expedicao

Conc/usos - oficia (vi)
Aqua rdando Exped, cáo Of/cia abril 2010. MC, 1610712010.

08/04/2010

Aquardando Expedçäo
Aqua rdando Expedição - dat/oficio S

17/03/2010

Aguardando Publicacäo
Aqua rdando Pub//cacao-IMP. 1710312010

17/03/2010
23/02/2010

Data c/a Publicacao SIDAP
F/s. 310: Oficie-se conforms requerido. fit.
f' Despacho Proterido

F/s. 310: Of/cie-se conforme requer/do. lot.

22/02/2010

I

Conclusos
Conclusos em 2310212010 -1k

03/11/2009

Juntada de Petição e Documentos
Juntada da Pet/cáo <N.° da Pet/cáo

30/10/2009

> e Documentos em OUTU8RO12009 -Lk'

Retorno do Setor
Recebido do advogedo Rod

21/09/2009

Rernessa ao Setor

14/08/2009

Aguardando Manifestacão do Autor

Remetido ao advogado em 181912009 - ens
Aguardando Manifestacáo do Credor - Pz 20.08.2009 A.B.O

06/08/2009

Data da Publicacão SIDAP
F/s. 305 - Vistas. Verifica-se do comprovante que segue que náo foram loca/izados va/ores depositados em cant as
e api/ca cc/es f,nancc,ras em nome do executado. Manifeste-se o credor, requerendo o que c/c dire/to para regular
prosseguirnento do fe/to, lot.

06/08/2009

Data c/a Publicacão SIDAP
F/s. 303 - Defiro o b/oqueio por me/c, e/etrOn/co dos va/ores eve at ua/mente ex/stentes nas contas em nome do (a)
executado (a) PAP77DO REPUBLICANO PROGRESSISTA ? PRP, CNPJ/MF 00.106.523/0001-1 7, ate al/mite do valor
da execução (R$ 11 9.424,92 ate marco12009), atravCs do sistema BACEN ODD. Aqua rde-se resposta pe/o S/sterna
BACEN ODD 2.0, quando as autos deveráo retornar conc/usos. Pare determinacäo das providCncias pert/nentes. mt.

04/08/2009

Aguardando Publicacáo
Aqua rdando Pub//cacao - Imp. 0610812009 - Cal

03/08/2009

Despacho Proferido
Vistas. Verif/ca-se do comprovante que segue pus nao foram loca/izados va/ores depositados em contas e
api/cacoes f/nancciras em nome do executado. Manifests-se a credor, requerendo a que de dire/to pare regular
prossegu/,nento do fe/to, lot.

13/05/2009

Conclusos pare Despacho
Conclusos para Despacha em 14105109 - 1k

13/05/2009

Despacho Proferido
Def/ro a b/oque/o par inc/a e/etrdnico dos va/ores eventue/mente existentes lies contas em name do (a) executado
(a) PAR TJDO REPUBLICANO PROGRESSISTA ? PRP, CNPJ/MF 00.106.52310001-17, etC a I/mite do valor da
execucäo (R$ 119.424,92 ate marco/2009), através do s/stema BACEN JUG. Aguarde-se resposta pc/a Sisteme
BACEN IUD 2.0, quando as autos deveráa retornar conc/usos. Pare deterrn/nacáo des providCncias pert/nentes. hit,

04/03/2009

Aguardando Juntada
Aqua rdando Juntada c/c marco/2009-3os

03/03/2009

Retorno do Setor
Rece b/do do advogedo Rod

17/02/2009

Remessa ao Setor
Remetido ao advogado em 171212009 - ens

2009

Data da Publicaçáo SIDAP
Vistas. F/s. 2961297.' Neda a reconsiderar ou dec/dir. Aqua rde-se pro voca cao no arqu/vo. hit.

10/02/2009

Aguardando PublicacCo
Aguerdando Pub//cacao - Imp. 1110212009 - cal

30/01/2009

Despacho Proferido

21/01/2009

Conclusos pare Despacho

10/10/2008

Aguardando Juntada

Vistas. F/s. 2961297: Neda a recans/derar ou dec/dir. Aguarde-se pro voca cáo no erquiva. Int.
Conclusos pare Despacho em 20.01.2009-bco-aos
Aqua rdando Juiitada de pet. e dcc. de 09.1 0.2008(RMR)

03/10/2008

Aguardando Providèncias
Aguerdando Manifestacao do Credar - Pz. 24.10.2008 - Sá

01/10/2008

Data da Publicacáo SIDAP
F/s. 2911292: Observo dos autos que a f/s. 216, já houve mt/macCo pelo procurador da rC, nos termos do art/go
475, ?J ?, bern coma tentative de blaqueio (f/s. 220). Sendo ass/in, não ha que cc fe/er em nova /ntirna cáo. Indique
a credor bens passive/s de penhora ou diga se ha interesse em nova tentative de bloqueio ?on line?. hat.

2S/09/2008

Aguardando PublicacCo
Aqua rdando Pub//cacao IMP. 1 0/10/08. pdc.

10/09/2008

Despacho Proferido
F/s. 2911292: Observo dos autos pus a f/s. 216, /á houve intimecao pc/a pracurador de rC, nos termos do art/go
475, ?J?, ben) coma tentative de b/oqueio (f/s. 220). Sendo ass/m, nCo ha que se fe/er em nova mt/macCo. Indique
o credor bens passive/s de penhora ou diqa Sc ha interesse em nova tentative de b/oqueio ?an line?. mt.

09/09/2008

Condusos pare Despacho

20/06/2008

luntada de PeticCo e Documentos

Conc/usos pare Oespacho em 10.09,2008-aos
.)untada Os Peticáo e Dacurnentos em 2910512008
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Data

Movimento
Retorno do Setor

18/06/2008

Receb/do do advogado Rod
Remessa ao Setor
Rernet/do ao advogado em 121612008 (ANS).
Aguardando Manifestacâo do Autor
Agua rda ado Manifesta cáo do Autor pz 06106108 (vi/)
Data do Publicaclo SIDAP
F/c, 257 F/s. 256: Indefiro, tendo em vista o of/do do Detran as f/s. 2511252. Reque/ra 0 que dv dire/to no prazo
de cinco dias. Int.
Conclusos para Despacho
Canc/usos para Despacho em 1210512008- Claudia
Despacho Profendo
F/s. 256: Indef/ro, teado em vista o of/c/o do Detran is f/s. 2511252. Requcira o qua de dire/to no praz de ciii
d,as. fat.
Juntada de Peticäo e Documentos
Juntada do Petiqáo e Documentos em 291212008 (ans).
Aguerdando Manifestaclo do Autor
Aguardando Man/festacao do Autor - pz. 29.02.08 s
Aguardando Publicacáo
Aguardando Pub/ica cáo remetida p12810112008
Juntada de Petiço
Juntada da Pet/(;áo < e outros > em 21111107
Aguardando Manifestacáo do Autor
Aguardando Men,festa cáo do Autor pz 14111107 civ
Aguardando PublicacPo
Aguardando Pub//ca cáo ? remet/da por Laura, em 22110107
Conclusos
Conc/usos para assinar exped/ente - 1911012007 - eagmb

13/06/2008
26/05/2008
20/05/2008
09/05/2008
09/05/2008
03/03/2008
26/02/2008
24/01/2008
21/11/2007
29/10/2007
22/10/2007
19/10/2007
05/10/2007

Aguardando ExpedicPo

aguardando dati/ogra f/a de oficIo - cry
Data do Publicacáo SIDAP
F/s. 239 F/s, 239: Def,ro a exped/cáo de oficio 0 D.R.F. e ao Detran, conforrne requerido. fat.
Aguardando Publicacão
Aguarda ado Pub//ca cáo ? remetida por Laura, em 26109107
Conclusos
Coac/usos em 2510912007-crsff
Despatho Proferido
F/s. 239: Defiro a expedicao do of/do a 0. R. F. e ao Detran, con forme requerido. fat.
Juntada de Peticáo e Documentos
Juntada da Pet/cáo <N.° da Pet/cáo > e Documentos em 1 5/05/2007-crsff
Retorno do Setor
Raced/do do advogado
Aguardando Devolucáo de Autos
COM ADVOGADO FM 09.08.07
Aguardando Prazo
Aguardando Prazo - 03109107,
Aguardando Publicacäo
Aguardando Pub//cacao ? remet/da em 03108107
Data da Publicacäo SIDAP
F/s. 236 - F/s. 2311235: Manifesto-se a autora, fat,

26/09/2007
25/09/2007
24/09/2007
24/09/2007
15/08/2007
14/08/2007
09/08/2007
08/08/2007
03/08/2007
03/05/2007
1/08/2007

Conclusos

01/08/2007
27/06/2007
25/06/2007
20/06/2007
04/06/2007
01/06/2007
22/05/2007
30/03/2007
29/03/2007
22/03/2007
20/03/2007
20/03/2007

f]

Coac/usos em 0210812007-crsft
Despacho Profendo
Ps. 2311235: Mar,/feste-se a autora. mt.
Juntada de Pet/cáo
Juntada de pet/cáo e outros 27.06.2007
Aguardarido Juntada
Aguardando Juntada
Aguardando Resposta do OfIcio
Aguardando Pesposta do Of/do -prazo 3110712007.
Aguardando Juntada
Aguardando Jun tada do pet/ca o 0410612007
Aguardando Prazo
Aguarda ado Prazo 0410712007
Aguardando PublicacOo
Aguarda ado Pub//ca cáo
Remessa ao Setor
,Remet/do ao dat. of/c/os
Conclusas
Coadlusos eta 30103107
Data do PublicacPo SIDAP
F/s. 222 b/ante do certidáo supra, manifesto-se a credora em termos do prossegu/meato. Prazo 05 d/as. No
si/P ac/c, aguarde-se pro voca cáo no arquivo.
Conclusos para Despacho
Coac/usos para Despacho em 21 .03.2007
Despacho Proferido
0/ante do cert/dáo supra, manifeste-se a credora em termos do prossegulaleato. Prazo 05 d/as. No si/Pnc,o,
aguarde -so provoca cáo no arqu/vo.
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Data
16/11/2006

Movimento
Aguardando Prazo
Aguardando Prazo 2011212006
Data da Publicac8o SIDAP

20/10/2006

F/s. 220 V,stos. Tendo em vista que o executado, devidamente intimado na pessoa do advogado, não efetuou o
pagamento, defiro o arresto on line dos va/ores eventualmente existentes nas contas em ecu nome, ate 0 1/mite do
valor da execucão (9$ 57.228,50), atraves do sistema BACEN IUD. As informacbes serão encaminhadas
diretamente a este juizo, aguardando-se o prazo de 30 dias para resposta. Findo 0 prazo, earn noticla de bloqueio,
cons,dera-se não ter ha v/do saldo em contas correntes de titular/dade do executado. mt.

05/10/2006

3FO

j Despacho Proterido
V/stoic Tendo em vista que o executado, devidamente intunado na pessoa do advogado, náo ethtuou 0
pagamento, defiro o arresto on line dos valores eventualmente existentes nas contas em seu nome, at
valor da execucäo (9$ 57.228,50), atravds do s/sterna BACEN IUD. As informacoes serho encarninhada
diretamente a este jujzo, aqua rdando-se o prazo de 30 dias para resposta. Findo o prazo, se/ri not/cia
considera-se näo ter ha v/do sa/do em contas correntes de titular/dade do executado, mt.

05/10/2006

[1

lin/te do
bloqu:,n

Conduces para Despacho
Conclusos para Despacho em 0511012006.

Data da Publicaçào SIDAP
• It/me-se o devedor pela imprensa na pessoa de seu advogado, a efetuar o pagainento no prazo de 15 dias, sob

22108/2006

pena de incidCncia da mu/ta do art. 475 ? 1. Caso nAo seja efetuado o pagamento, expeca-se mandado de penhora
1 0 . mt.
e ava/,aç9o, cumprindo-se spas o previsto no art. 475-3,

Aguardando Puhhcacéo

03/08/2005

pars remeter 03106/06-(AC).

01/08/2006
01/08/2006

Q

19/07/2006

Incidente Processual
fnc,dente Processual 583.00.1997.821555-81000002-000 Instaurado em 01/0612006
Despacho Pi oterido
It/me-se o devedorpela imprensa na pessoa de seu advogado, a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob
pena de incidéncia da mu/ta do art. 475 ?J. Caso näo eels efetuado o pagamento, expeca-se mandado de penhora
e avaliacAo, cumprindo-se apds a previsto no art. 475-3, § 1 0 . lot.

Aguardando Publicacao
Aguardando Publics cAol 910712006

30/06/2006

Aguardando Resposta de Oficio
Aguardando Resposfa de Of/do - 3110712006
Aguardando Publicac90
Aguardando Publicacão para rem char 04105106 (AC)
Aguardando Expediçäo
Aguardando Expedicäo-dat. vol. e oficio-finais 112
Corrdusos

17/04/2005
07/04/2006
06/04/2006

Conclusos 06104106-finals 112

14/06/2003

Remessa ao Arquvo Geral
Remessa so Arquivo Geral Ricardo Pessoa de Mello Belli

Apensamento do Processo
Apensado/Entranhado a processo 000.97.821555-91001 - Ernbargos 3 Execucão
Processo Dependente Jnidado

05/03/2002
05/03/2002

Seq: 1 - Categoria: Incidente Processual - Classe: Embargos 3 ExecucCo

17/06/1997

Processo Distribuido por Sorteio
Pracesso Distribuido par Sarteio

Peticöes diversas
Nan hi peticoes dversas vinculadas a este processo.

cdentes, acöes incidentais, recursos e execucöes de sentencas
Recebido em
17/06/1997
15/06/2011

Classe
Embargos a Execucéo - 00001 (1017745-75.1997.8.26.0100)
Cumprimento de sentenca - 00002 (1021795-47.1997.8.26.0100)

Apensos, Entra nhados e tiriificados
Námero

Classe

Apensamento Motivo

58.2012.8.26.010(1

Embargos de Terceiro Civel

13/04/2012

Audiências
Nào ha Audiéncias futuras viriculadas a este processo.

Histórico de classes
Data
01/05/2012
01/0512012
24/10/2012

TIPO
Inicial
Correc8o
Evoluc3o

Classe
Procedimento Ordinlrio (em geral)
Procedirnento Conium CIvel
Procedimento Comurn Civel

Area
Civel
Civel
Civel

Motivo

Desenvolvido pela Softplan em parceria corn a Secretaria de Tecnologia da Informacao - STI
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Consifita de Processos do 106rau
Orientacdres

• Processos distribuidos no mesmo die podem ser localizados so buscados polo riOrnero do proceoso, corn o ceo toro seleciorrado.
• Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponiveis pare consulta. Pare saber quais varas estáo disponiveis em cada foro
clique aqui.
• DOvidas? Clique aqui para neis inforrrracbes cobra como pesquisar.
• Processos baixados, em segredo do justice ou distribuidos no mesmo die seräo apresentados somente ia pesquisa pelo nOmero do
processo.
Dados para pesquisa
Foro Central Civel
Niimero do Processo

Foro:
esqulsar por:

Uniflcado
Nmero do Processo:

V

Outros

1021795-47.1997

8.26 0100

Dados do processo
Execucáo do

Sentence:

Cumprimento de sentenca (1021795-47.1997.8.26.0100) (02)
'rro: Civel
02/07/2018 00:00 - Arquivo Geral

Local FIsico:
Recebide eni

15/06/2011 as 18:37
345 Vara C/vol - Foro Central Civel

Controle:
Pt ucer,so eincipei:

0/000000
0821556-27.1997.8.26.0100

Partes do processo
ucrqi: Silvia Lucia Goncalves
;c1 c'qac1: Alberto Guelman
Partido Republicano Progressista-prp
Advnri: . iJr Fernanda Cristina Caprio
vin'ientacöes

Eyi0r1LL

tO(ioc d

Data

Movimento

21/03/2018

Remessa do Arquivo

ivJi:Iraccc. ,,Listar somente as 5 Oltimas.

retorno ao arq u/co

Arquivado Definitivamente
Trárrsto em Julgado as partes - Proc. em Arrdamento

31/08/2016
31/08/2016

Certidäo - Trãnsito em Ju/gado

Certidäo de Publicacao Expedida

29/08/2016

Re/a cáo :030612016 Data da Dispon,b/I/ze cáo: 2910812016 Data da Publicacáo: 3010812016 NOmero do Diário:
1202 Pág/na:

Remetido ao DIE

26/08/2016

18/08/2016

17/08/2016

Re/a cáo: 030612016 Teor do ate: Vistos. Nos termos do art/go 924, III, do CPC, ju/go et/nta osta açäo de
Cumprimento do Sentenca, em que são partes Silvia Lucia Gonga/ves e Part/do Repub//cano Progressista-prp,
tendo em vista a transação manifestada as f/s. 9301931. 1180 havendo as partes fe/to qua/querressalva, considero
tel ato incompatIvel corn o dire/to do recorrer (art/go 1.000, parágrafo On/co do CPC) e deform/no quo, pub//cede
esta pole imprensa, seja cert/ficado o trine/to em ju/gado. Cop/a impressa dessa dec/são senijrá comno oficio a 5cr
utilizado polo /nteressado pare corn pro van ire Theta nc/as super/ores que prejud/cado está 0 ju/gamento dos
recursos. Nada ma/s sendo requerido em cinco dias, remote rn-se os autos ao arquivo, observadas as caute/as
loge is e formal/dades de praxe. P.R.J. Advogados(s): Fernanda Cr/st/na Capr/o (DAB 1489311SP), Alberto Guelrnan
(OAB 604601SP)
f

Extinta a Execucáo/Cumprimento da Sentenca - Outras Hipbteses - Sentence Resurnida
V/stos.Nos terrnos do art/go 924, III, do CPC, julgo extinta esta acao do Cumprimento do Sentence, em quo são
partes S//via Lucia Gon calves e Part/do Repub//cano Progress/ste -prp, tendo em vista a transacão rnan/festada 85
f/s. 9301931, Não havendo as parfes fe/to qua lquer ressa/va, considero tal ato incompa 1/vol corn o dire/to do
recorrer (art/go 1.000, parágrafo On/co do CPC) e deterrn/no que, pub//cada esta pela irrprensa, soja cert/ficado o
trans/to em ju/gado. cop/a impressa dessa dec/são sorvirO corno of/do a ser utilize do pelo /nteressado pare
cornpmvar na instâncras super/ores que prejudicado está o jo/game nto dos recursos. Nada ma/s sendo requerido
ern deco das, rernetarn-se os autos ao arquivo, observadas as caute/as loge/s e forrnal/dades de praxe. P.R.J.

Conclusos para Sentenca
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D2/0412019
Data
19/04/2016
16/0412016
15/04/2016

13J04/2016
08/04/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/03/2016

02/03/2016

25/02/2016
28/01/2016
17/11/2015
09/11/2015
26/10/2015
26/10/2015
23/10/2015

16/10/2015

09/10/2015
7210712015
21/05/2015
12/05/2015
13/04/2015
30/01/2015
07/01/2015
09/12/2014
02/12/2014
27/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
25/11/2014
24/11/2014
24/11/2014

Portal de Se/vicos c-S/ID
Movimento
Disponibilizado no DIE
Certidão de Pubhcaclo Expedida
RelaçAo :009812016 Data da Pub//ca cão: 1910412016 Data da Disponibllização: 1810412016 NOmero do Diár/o:
2098 Pág,na:
Remetido ao DIE
Re/a ção: 009812016 Teor do ato: 'A guia de levantamento n° 13912016 em favor de SIL VIA LUCIA GONcALVES,
no valor de R$ 4.302,82 encontra -Se em cartdrio a disposicao. "Advogados(s): Fernanda Cristina Ca pr/n (DAB
1489311SP), Alberto Gus/man (DAB 604601SP)
Ato ordinatbno
.
"A gula de levantamento n° 139/2016 em favor de SIL VIA LL/fIA GONcALVES, no valor de R$ -1.302, 9, é21iontra
Se em cartdr/o a disposicao.
Mandado de Levantarnento Expedido
Disponibilizado no DIE
Certidão do Publicacão Expedida
Re/a cAn :007812016 Data da Pub//cacao: 0110412016 Data da Disponi/Ji/ização: 3110312016 Aldmero do Die/in:
2086 PAgina:
Remetido ao DIE
Pe/acAo: 0078/2016 Teordo ato: Vistos. F/s. 9281929: Expeqa-se mandado de /evantarnento judicial em favorda
cradora - depdsitu/ofic/u de f/s. 903. F/s. 9301935: ante a not/cia do integral cumprimento do acordo, cuinpia a
credora o qua fora deterininado na dec/são pro/atada em audiênc,a As f/s. 860, parts final, coinprovando-se nos
autos a desisténcia dos recursos. mt. Advogados(s): Fernanda Crist,na Caprio (DAB 1489311SP), Alberto Gus/man
(DAB 604601SP)
] Despacho
Vistos. F/s. 9281929: Expeca-se mandado de levantamento judicial em favor do credora - depdsito/oficio do f/s.
903. F/s. 9301935: ante a noticia do integral cumpr/mento do acordo, cumpra a credora o qua fora determinado na
dec/são pro/atada em audiê nc/a as f/s. 860, parte final, comprovando-se nos autos a desisténcia dos recursos. mt.
Condusos para Despacho
conc/usos 2.5102
Serventuãrio
ServentuArio
,ninuta 02.10.11 S
Peticãoluntada
PAR/I JUNTAP PETI AO 06111 (A)
Disponibilizaclo no DIE
CertidAo do PubhcacAo Expedids
Re/a çAo :036312015 Data da D/spon,bi//zacão: 2611012015 Data do Pub//ca cAn: 2711012015 NUmero do Dijrio:
1995 Fag/na:
Remetido ao DIE
Re/acAo: 036312015 Teor do ato: 1) F/s. 9051907: defiro a pr/or/dade na trarn/tacão procassua/. 2) A correcAo
inonetaria be depdsitos jiidiciais 4 efetuada pc/os bancos de acordo corn nor mae especIficas, as qua/s nAo regem
os ca/cubs de custas judiciais. Ass/in, indef/ro a remessa dos autos ao Contador. 3) Manifeste-se a exequente
conforme o qua fora determinado ra dec/são pro/atada em aud/éncia as f/s. 860, parte final. Intiine-se.
Advogados(s): Fernanda Cr/st/na Caprio (DAB 1489311SP), Alberto Gue/man (DAB 604601SP)
j Despacho
1) F/s. 9061907: defiro a prior/dade na tram/ta çAo processual. 2) A corre(;Ao ,nonetár/a de de pbs/tos judiclaiS 4
efetuada pc/os bancos de acordo corn normas especificas, as qua/s nan rage/n os càlcu/os de custas jud/ciais.
Assim, /ndef,m a remessa dos autos ao Contador. 3) Manifeste-se a axe quente con forme 0 que fora determinado
na dec/são pro/atada em aud/é,rc/a as f/s. 860, parte final. It/me-se.
Conclusos para Despacho
CLS. 09110 - mhw
ServentuArio
minuta 11/05/155
Peticáo Juntada
Aguardando Juntada 19105115
Serventuário
mmnuta 11.05.2015s
Peticäo ]untada
Aguardandojuntada 131412015
Serventum/rio
MINUTA 26101
PeticAo Juntada
aguardandojuntada de peticAo 18112114
J Of/co Expedido
Ofic/o - Gen4r/co
Dpsponibitzado no DIE
Ato ordinatbrio
Cart/f/co qua a parts exe quanta deverA comparecer em cartdr/o para retirada de guias de /evantamento judicial no
prazo de 5 dias. Nada Mais. 0 refer/do é verdade a dou fé.
ServentuArio
Mesa Jacky
Recebidos os Autos do Advogado
T,po de local de destino: Cartdr/o Espec/fica gAo do local de destino: Cartdrio da 34 a Vara Civel
Autos Entregues em Carga ao Advogado do Autor
Tipo de local de dest inn: Advogado Especificacao do local de dest/no: Alberto Guelman
Certidao de Publicaco Expedida
Re/a cão :045612014 Data da DisponibilizacAo: 2411112014 Data da Pub//ca çAo: 2511112014 NLimero do 0/Ar/n:
1 781 Pág/na:
Certidäo be Publicacäo Expedida
Re/açAo :045612014 Data da DisponibilizacAo: 2411112014 Data da Pub//cacAo: 2511112014 NUmero do Diário:
1781 PAg/na:
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D2/D412019

Data
21/11/2014

Movimento
Remetido ao DIE
Pe/acäo: 045612014 Teor do ato: C/ência as pai-tes acerca da certidão que segue: 'Certif/co qua em cumprimento
a dec/são de f/s. 856, junto nestS data sa/do/extrato bancãrio extra/do do Banco do Brasil, corn depdsitos nos
va/ores de 4$ 41.026,82 e R$ 24.931,57, efetuados 2811012014 Advogados(s): Fernanda Cr/st/na Caprio (048
1489311SP), Alberto Gue/man (OAS 604601SP)

21/11/2014

Remetido so DIE
Re/acao: 045612014 Teor do ato.' Vistos. Na prox/in/dade da audiência, se viáve/ concretainente, traga 0 cartOrio o
qua consta aos depthsitosjudiciais aos va/ores qua permaneceram ret/dos a, scm prejuizo, no comprovado agora
como transfer/do (f/s. retro), caracter/zada a penhora ao que couber, em face do anteriormente determinado ao
levantainento it/me-se a parte executada a rnanifestacoes, em 15 dies, ao que entender de d/re,to a
se a pretensdo do parts cxc quente ao cilculo do execuçdo, conforms a petiçdo u/time junta do aes auts.
pretensAo a nova tentativa ao b/oque/o pe/o BACEN IUD ndo é harmonica corn as providéncias recérn 4des ps/c)
juIzo e, de outro lado, no obtido ps/a parte executada sin grau recursa/, corn poss/bi/idade de autra
$
inc/so
impenhorab//idade indiscrirninada. Isto ass/rn é, ao menos ps/a bern prdx/rna aud,Oncia aos fins legais
I, CPC) exatarn ente pare me/hor adequacdo a satisfaçào da execucdo, no que couber. Observo. A audincia se
tainhérn para 0 tratamento igua/itdrio as partes (125, inc/so I) na rnedida em qua, vicissitudes prOprias, este
titular tern atendido, corn recorrênc/a, advogados des partes, ate aqui seinpre iso/adarnente. Tudo aliado,
INDEFIRO a pretensAo de nova tentative ao b/oqusio, preservada os demais tarmos processuais, ao tempo
ads quado. lot/me-se, Advogados(s): Fernanda Cr/st/na Caprio (DAB 1 48931/SP, Alberto Gue/man (OAB
60460/SP)

19/11/2014

Terrno he Audiênc,a Expedido

18/11/2014

Ato ordinatório

Termo de AudiCnc/a - Genérico - Civel
Cartifico a dou fé pus, nos termos do art. 162, 4 0, do CPS, preparem pare remessa an D/drio da Just/ca EletrOn/co
a(s) sequ/nte(s) a to(s) ordinatdrmo(s): CiAncia as partes acerca da certiddo qua segue 'Certifico que em
cumprimnento a dec/são de f/s. 856, junto nesta data sa/do/extrato bancdrio extra/do do Banco do Bras/I, coin
depds/tos nos va/ores de 4$ 41.026,82 a R$ 24.931,57, efetuados 2811012014.'

18/11/2014

Ato ordinatbrio
C/dncia as partes acerca da cartidão que segue: 'Cert/f/co que em curnpr/rnanto a dec/são de f/s. 856, junto nasta
data sa/do/extrato bancdrio extra/do do Banco do Brash, corn depdsitos nos va/ores de 4$ 41.026,82 e 4$
24.931,57, efetuados 2811012014"

13/11/2014

Certiddo de Cartbrio Expedida
Cart/f/co que em cumprirnento a dec/são de f/s. 856, junto nesta data sa/do/extrato bancãrio extra/do do Banco do
Bras/I, corn depds/tos no va/ore de 4$ 41.026,82 a 8$ 24,931,57, efetuado 2811012014,

18/11/2014

Decisdo
V/stos. Na proximidade da audiênc,a, se v/d yel concretarnente, trage a cartdrio o que consta aos depdsitos judic/ais
aos va/ores qua perinaneceram ret/dos e, scm prejuizo, no comprovado agora co/rio transfer/do (f/s. retro),
caracteri2ada a penliora ao que couber, em face do anter/orrnente determ/nado ao levantarnanto it/me-se a parts
executada a rnanifestaçOes, em 15 dies, ao qua entender de dire/to e observando-se a pretensdo da parte
cxc quente co ca/cu/s da execução, conforms a peticdo u/tirna juntada aos autos, A pretsnsão a nova tentat/va so
b/oqueio palo BAEN JUD ndo é harmOn/ca corn as provide nc/as recérn obt/das ps/a ju/zo e, de outra /ado, no
obt/do pela parte executada em grau recursa/, corn pass/b/I/dade de outra irnpenhara bit/dade ind/scriminada. Isto
ass/in é, ao inenos pc/a bemn prO xirna aud/Cnc/a acs fins /egais (599, inc/so 1, CPC) axatarnente pare melhor
adequapAo a satisfaçdo da execucdo, no qua couber. Observo. A audiénc/a seivird tarnbdrn pare o tratarnento
igua//tdr/o as partes (125, inc/So I) na med/da em qua, vicissitudes prOprias, este titular tern atend/do, corn
recorrOncia, advogados das partes, ate aqui sainpre /so/adarnente. To go a/ia do, INDEFIRO a pretensão de nova
tentative ao b/oque/o, preservada as dernais terrnos processua/s, ao tempo adequado. It/me-se.

18/11/2014

Recebidos os Autos do Advogado

17/11/2014
13/11/2014

Conclusos pare Decisdo
Certiddo he Publicacdo Expedida
Re/açda :044612014 Data da Disponibi/izacão: 13/11/2014 Data da publmcacao: 14/11/2014 NOrnaro do D,drio:

12/11/2014

Rernetido so DIE

Tipo de local de dest/no: Cartór/o Espec/ficaçdo do local de destino: Cartdrio da 34i Vera Cive/

1 775 Rag/na:
Pe/açào: 044612014 Teor do ato: Despacho de 8. 829:1) Protoco/o em CartOr/o, No antehormenta decidido em
grau recursa/ a h/pdtess é pois de I/hera cdo scm a ncccss/dade de aguardar-se 0 prazo a recursos .3) Prossiga-se
pois, no que detarinino o cumnpnmento, scm outros prazos. mt. Advogados(s): Fernanda Cr/st/na Caprio (DAB
1489311.SP), Alberto Gue/rnan (DAB 604601SP)

12/11/2014

Autos Entregues ern Carga 30 Advogado do Autor
T/po de local de destmno.' Advogado Especificacdo do local de destino: Alberto Gue/man

11/11/2014

rJ Ato ord,natório
Despacho de 8. 829:1) Pratocolo em Cartdrio. No anteriormente decidido em grau recursal a hipdtese é pois de
/iberacda scm a necessidade de aqua rdar-se o prazo a recursos .3) Pross/ga-se pa/s, no que dstermino o
corn pr/rnento, sem outi'os prazos. Int.

11/11/2014

Serventudrio
mesa escrevente - nov12014 s

10/11/2014
10/11/2014

Disponibilizado no DIE
Certiddo he Publ/cacao Expedida
Re/a çdo :043812014 Data da Dispon/b/I/zacdo: 10/11/2014 Data da Publica cao: 11/11/2014 NUinero do Diana:

07/11/2014

Remetido ao DIE

1772 Pdgina:
Re/a cdo: 043812014 Teor do ato: Vistos. Nos documnentos juntados, aqueles va/ores re/ac/onados ao Banco do
Brasil advierem do Tesouro Niscional, tendo como onigem a Seci'etar/a de Admmnsstracdo TSE. Earacterizada a
impen/iorabilidade cia forma da tese vencedora Fiestas autos. Irn pOe-se, nastes aspectos, no inaquivaco, a
/ibera cáo dos va/ores relacionados a ordens bancd n/as vincu/adas corno fommte daquela Admn/n/stna cáo Pd b//ca.
Sornados poss os va/ores /nequivocos a qua nt/a a sen libenada é de R$132.423,53. As dernais quantias ndo constam
coma mnequivocas. Querendo outra quantia na forma do ple/teado, deverd trazer documentos /nsquivocos corn
fatos e fundarnantos de dire/to. A qua/it/a rsrnenescente permanecs nos autos, podendo a parts executada
manifestar-se em 15 dias ao qua antender de dire/to (475-), no qua couber). Dc outro lado, em fe/to qua se
arrasta, no atend/mento pcssoa/ da advogada da parte executada, am contato varba, aco/ho corno razodve/ o
comparecimento das pantes (599, 1 CPC c/c 125, IV do rnesrno cddigo), para te,,tat/va de conc/lia cáo entre as
,ntenessados. Para tanta designo o d/a 19 de novembro de 2014 as 17:30 honas, Expeca-se o necessdrio a
//berapaa deterrnmnada mis pus/a especif/ca quant/a, corn bra y/dade, e tarnbOm a it/ma cáo a audié nc/a, esta Palo
D/dr/o Of/c/al. Intone-se. Advogados(s): Fernanda Cristina Caprio (DAB 1489311SP, Alberto Guelman (DAB
60460/SP)
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Data

Movimento

05/11/2014

Decisäo
Vistas. Nos documentos junta dos, aque/es va/ores re/a cionados so Banco do Brasil advierarn do Tesouro Nac/onal,
tendo corno origern a Secretaria de Adrninistracao TSE. Caracterizada a irnpenhorabi/idade na forma da tese
vencedora nestes autos. IinpL9e-se, nestes aspectos, no inequivoco, a /iberacao dos va/ores re/a cionados a ordens
bancArias v/ncu/adas corno fonte daquela Administracao Pub//ca. Somados pois as va/ores inequivocos a guantla a
ser liberada é do R$1 32.423,53. As dernais qua nt/as nAo constani coma inequivocas. Querendo outra quantia na
forma do p/eiteado, deverd trazer docurnentos /nequivocos corn fatos e fundarnentos de direito. A quantia
rernanescente permanece nos autos, podendo a parte executada man/fester-se cm 15 dies so quo entender de
dire/to (475-3, no que couber). Dc outro /ado, em Fe/to que se arrasta, no atendimnento pessoal da advocjada da
parte executeda, em contato verbs, acolho corno razoi vol o comnparecilnento das partes (599, 1 CPC c/f,1, t't
mesmo cad/go), para tentat/va de conciliacäo entre Os interessados, Para tanto designo 0 dia 19 de
2014 as 17 :30 horas. Expeca-se o necessário A libera cáo determinada naquela especifica qua nt/a, coinj brev/dade,
e ta,nbérn a it/ma cáo a aud,ênc,a, esta polo Diár/o Ofic/al. It/me-se.
Certidlo do Pubhcacáo Expedida
I
RelaçAo :0430/2014 Data da Dispon,bi//zacAo: 0411112014 Data da Pub//cacAo: 0511112014 Ndmero
Págmna:
Certidäo de PubhcacAo Expedida
Re/a cáo :042512014 Data da Disponib//iza cáo: 3011012014 Data da Pub//cacAo: 0311112014 Ndmero do Diário:
PAgina:
Remetido ao DIE
Re/açäo: 043012014 Tear do cr0: Vistas, Efot/vou-se o b/oqueio do quantia insuficiente pare parent/a do déb/to.
Sendo ass/m, nAo hi fe/ar em desblogueio ou em termo de penhora. Nests data, detorm/nei a transferéncia dos
va/ores bloqueados pare co/its judicial, nos termos do co,nprovante quo segue. Diligencie a Serventia 0
cum pr/menlo das formalidades do praxe, quanta ao cont role da efetiva cáo be trensferAncia determinada e sue
compro va cáo nestos autos. Sem prejuizo, reque/ra o credor o quo for de dire/to para o regular prosseguimonto do
fe/to. No s//Ancio, aguarde-se provoca cáo no arquivo. hit. Advogados(s): Femanda Cr/st/na Capn/o (DAB
1489311SP), Alberta Guelman (DAB 604601SP)

05/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

30/10/2014

Despacho

Vistas. Efet/vou-se o blo poe/c do quantia insutic/ente para garant,a do débito. Sendo ass/m, nAo hA fe/ar em
desb/oqueio ou em ter,no de pen/lore. Nesta data, deterrn/nei a transferéncia dos va/ores bloqueados para conta
judicial, nos termos do comprovante quo segue. Di/igencie a semventia o cumprimento das formal/dades do praxe,
quanta ao controle da efetiva ca y da transferéncia determinada e sue comprova cáo nestes autos. Scm prejuizo,
reque/ra o credor o quo for de dire/to pars o regular prossegui,nento do fe/to. No s//êncio, aguarde-Se provoca cáo
no arquivo. mt.
Remetido ao DIE
Re/a cáo: 042512014 Tear do ato: Vistas. 01. No excesso de fo/has, forme-se urn novo volume, 02. No
anteriormente levantado, na necessidade de satisfa cáo da execucáo, segue, como perle deste, o cabIve/ A penhora
do dinheiro em depdsito ou ap/ica cáo financeira. Observo que, neste prime/ro momenta, 8 mv/A vol excluir
qua isquer a/ca/ices a pesquisa do ativos em nome da part.- executada. A hipdtese solve, neste aspecto, A
/ndisponibi/idade cu informacOes so limitS Indicado na execucão. 03. Decorrido o pi azo ao 'BACEN-JUD', traps a
estes autos o quo for obtido e, respostado, in time-se a parte executada ao quo coubor, corn prazo do
manifests coos em 15 dies; no eventua/mente infrut/fero 00 /,-r/sbr/o, concluos aos dome/s termnos. It/me-se.
Advogados(s): Fornanda Cr/st/na Caprio (DAB 1489311SP), Alberto Cue/man (DAB 604601SP)

29/10/2014

28/10/2014

22/09/2014
19/09/2014
13/09/2014
03/09/2014
10/07/2014
27/06/2014

10/06/2014
06/06/2014

06/06/2014
05/05/2014

12

n

Decisdo

Vistas. 01. No excesso de fo/has, forme-se urn nova volume. 02. No anter,ormente levantado, na necessidade de
satisfacAo da execucáo, segue, co/no parte deste, o cab/vol a ponhora do dinheiro em depdsito ou api/ca cáo
financeira. Dbservo quo, neste primo/ro momenta, é /nv/ável exc/uir qua/spoor a/cancos A pesquisa be at/vos em
nome da parte oxocutada. A hipdtese serve, neste aspecto, A mndispon/bilidade ou informacOos ao 1/mite /nd/cado
na execucao. 03. Docorrido o prazo ao "BACEN-JUD ' traps a estee autos o quo for obtido o, respostedo, it/me-se
a parte oxecutada ao quo couber, corn prazo do man/festacoes em 15 dies; no eventualmente infrutifero ou
irr/sdrio, concluos aos denials termos. It/me-se.
Condusos para Decisão
GABINETE DR. ADILSON
ServentuAr/o
mesa a/essandra
Recebidos as Autos do Advogado
Tipo do local do destino: Cartbr/o Espocifice cáo do local do dest/no: Cartório do 345 Vera C/vol
Autos Entregues em Carga so Advogado do Autor
T/po de local be destino: Advogado Espec/fica cáo do local do best/no: Alberto Guelman
CertidAo de Publicacäo Expedida
Re/a cáo :021112014 Data da D/spon/bilizacáo: 0810712014 Data da Pub/icacáo: 1010712014 NU,nero do DiArio:
1685 PAp/na: 338
Remetido ao DIE
Re/a cáo: 021112014 Tear do ala: Vistas. 01, FIs, 7070 7141715: Na manutencáo da dec/sáo rocorr/da (fib. 644), e
entAo do efeito imed/ato, o efeito susponsivo antes conced/do no giau /ecumsal (f/s. 671) fo/ revogado
exprossamente (f/s. 711). A not/cia de Recurso Especial o Recurso Extraord/nAr/o náo são bb/ces; nAo consta 0
contrA rio so quo, no revogado, deve ser o /mediato e, nestas circunstâ nc/as, não hi ado qua cáo a exigénc/a de
cau cao be perle executada. 02. Inv/Ave/ tentative do concil/acao polo juizo. Náo consta An/mo efetivo a tanto o,
ademais, nAo hA necessidade; as partes, podem, querondo, realizer o adequado A transacoes extrajud/cia/s. 03.
Expeca-so mnandado do levantarnento a executada (f/s. 707 e 763). Após, aguarde-se manifosta cáo adequada da
parte exequente. Jot/me-se. Advogados(s): Fernanda Cr/st/na caprio (DAB 1489311SI'), Alberto Gue/man (DAB
6046 0/SI')
DmsponibmLmzado no DIE
hmnprensa 171612014 - re/a çáo 211
DecisAo
Vistas. 01. F/s. 707 e 7141715: Na manutencão da dec/são recorrida (tIe. 644), e então de efeito /med/ato, o efoito
Suspe/is/vo elites concedido no p1-au recursal (fls. 671) fo/ revogado expressamente (f/s. 711). A not/cia do Recorso
Especial e Recurso Em,-traordinArio náo cáo 6b/cos; náo consta o contrArio ao quo, no revogado, deve sor o imedieto
e, nestas c/rcunstAncias, náo hi adequaqão a ex/génc/a de caucáo de parte executada. 02. Iou/A vol tentative do
conci//acão polo juizo. Náo consta An/inc efet/vo a tento o, ademais, náo hA necess/dade; as partes, podem,
querondo, realizer o ado quado A transacoes extrajudic/ais. 03. Expea-se mandedo do love ntamento a executada
(f/s. 707 e 763). Apr/s, aguarde-se man/festacAo adequada da perle exequente. It/me-so.
Conclusos pars Decmsão
Recebidos as Autos do Advogado
T/po do local do dostino: Cartdr/o Especifice cáo do local do destino: Cartbr/o be 345 Vara Civel
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02/04/2019

Movimento
Autos Entregues em Carga ao Advogado do Autor

Data
16/04/2014

Tipo do local de destino: Advogado Especifica cáo do local de destino: Alberto Due/man

Cer6däo de Publ/cacao Expedida

11/10/20.3

Re/ação :043812013 Data da Dispon,bilizacão: 1011012013 Data da Pub/,caçao: 11/10/2013 NOmero do Diário:
1 61 7 Pdgina: 4611467

02/10/2011

Remetido so DIE
Ilr/açãu: 043612013 Teal do ato: Vistus. 1.- 00c/e-se ao Egreglo Tribunal do Justica, /nformardo-se aceica da
paral/sa cáo no processamento do fe/to, a par da suspensividade concedida no recurso do agravo de instrurnento.
2.- No mais, aguarde-se comunica cáo do trânsita em ju/gado do recuso. It/me-se, Advagados(s): Fort zndaTkiM
Crtst,na Caprio (OAB 1489311SP), Alberto Guelman (OAB 604601SP)

.12/10/2010
0211012013

2411012012
12/09/2012

isbo

)'

II

-

126cia - Prestacdo do lnformacbes em Agravo do Instrumento -Habeas Corpus-Mandado de Seguranca

lrcisdo
Vistas. 1.- Of/c/c-se so Egrégia Tribunal de Just/ca, informarido-se acerca da paralisaçáo no processami nu
fe/to, a par da suspens/vidade concedida no recurso do agravo de instrumento. 2.- No inais, aguarde-se
cornun/caçao do trans/to em ju/gado do recuso. It/me-se.

Mudanca de Classe Processual
Aguardando Praso
Aguardando Prazo - pz. 04.02.2013 s

11/09/2012

Data da Publ/cacäo SIDAP
Vistas. Fls. 6621668 e 6701671: Anote-se a Interposição do agravo, bem como a etc/to suspens/vo concedido.
Aguarde-se solucao. lot.

11/09/2012
05/09/2012

Aguardando Publicacao
Aguardando Publics gao - IMPRENSA 1110912012
Conclusos pars Despacho
Conclusos para Despacho em 0610912012-1gm

05/09/2012

j Despacho Proferido
Vistas, F/s. 6621668 e 6701671: Anote-se a interpos/gäo do agravo, bem coma a etc/to suspens/vo concedido.
Aguarde-se so/ucâa. mt.

03/09/2012
30/08/2012
12/06/2012
01/06/2012
31/05/2012

Aguardando Providências
Aguardando Providéncias - M/nuta Urge nte - VCR
Aguardando Juntada
Aguardando Juntada URGENTE
Aguardando Expedicáo
Aguardando Expedigão do Gu/a Junho FM
Aguardando Publicacao
Aguardando Publica cáo - imprensa 311512012 - ans
Data da Publicação SIDAP
Vistas, F/s. 6561657: Par medida do prudéncia, pars fins do evpedicãa da gula de levantamenta determinada pc/a
r. dec/são de (Is. 6421648, aguarde-se a decurso do prazo recursa/ ou a not/cia de nãa concessào de efe/ta
suspensivo a eventual recurso interposto pela exequente. mt.

30/05/2012

Proferido
J Deopacho
Vistas. F/s. 6561657: Par ,nedida do prudéncia, pars fins de expedicaa da guia de levantamento deterininada pc/a
r. dec/são de f/s. 6421648, aguarde-se a decurso do praza recursa/ ou a not/cia de não concessão do efeito
suspensivo a eventual recurso interposto pe/a exequente. lot.

30/05/2012

Conclusos para Despacho
Canclusos pars Despacho em 31.05,2012 (branco)

30/05/2012
29/05/2012
26/05/2012

Retorno do Setor
Recebido do Advogado em 30.05.2002
Remessa a Or/gem
Remetida aa advogado = Rod
Aguardando Expedicáo
Aguardando Exped/gão do Guia Urgente

26105/2012

Aguardando Prov/dências
Aguardando Providéncias - mesa diretor em 2810512012 - Claudia

28/05/2012

Conclusos pars Despacho

25/05/2012

Aguardando Providéncias
Aguardando Providéncias Mesa Wi//son - AC
Aguardando Providénciss
Aguardando Pro vidéncias-MESA OZI-CS

Conclusos pars Despacho em 28.05.2012 (branco)

25/05/2012

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2SZX1 G8Z80002&processo.foro = 100&uuidCaptcha=sajcaptcha_2521 07d2e911 4131 9bb... 5/9

02/04/2019
Data
25/05/201 2

.
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Movimento
Data da PublicacAo SIDAP
2/rios. 1) F/s. 5871589; 5991600; 6041606; 638: Trata-se de pvdido de dvsbloqueio de va/revs constritos em
rootS bancAria do Par-tido Politico sob a a/vga cAo de tratar-se de va/ores rvcebidos do fundo partidAno. 0 tema 4
governado polo artigo 649, inc/so Xl, dv Lei n o 5.869, de 10 dv janeirode 1973 (Código de Processo Civil): 'Art.
449. SAo abso/utamente impenhorAveis: ( ... ) XI - os recursos pdblicos do fundo partidArio recebidos, nos termos
do lei, por part/do politico. ( ... )? Ass/m, psra quv possa va/era regra processual, é mister que o interessado
comprove que Os va/ores b/oqueados componharn vxclusivamvnte verbas decorrentes do (undo partidArio. As (is.
4111507 hi vxtratos bancArios dv conta objeto dv constr/cOo. As f/s. 5661570 hi prova de ordem de pagamento
jelativas so repassv do fundo part/dOt-jo pe/o Exce/so Tribunal Super/or Eleitoral. Igua/rnente, hi pro vs dos orduns
do pagamento As f/s. 6211625 e cop/a dos extratos As f/s. 6261631. 0 valor b/oqueado 6 d R$ 171.44
/ /c,CFL
L, rutenta e urn mil, guatrocentos v trinta v sete reals) (f/s. 329). Da anal/se dos autos vvrifica-se quo
haticaris do pait/do nAo 4 destinada vxc/usivsrnvnte so recebimento de va/or do fundo part/dO rio, have do outros
ore birnentos, co/no o depOsito do R$ 158.500,00 (cento e cinquenta e olto mi/ e quinhentos reals) rev do aos
4131507/, encontro umdepOsito do P$ 1.650,00 sos 04.09.2008 (sin dinheiro ? f/s. 447); outro d Os/to
hai,c.Ar/o em dinhe/ro de R$ 4,05 sos 13.1 2.2010 (f/s. 496); v inOrnvras ordens bancOrias. 0 b/oquv/o o titu ous
30.06.2011 (f/s. 506), 0 saldo bancOrlo sos 31 .12.2010 era de P$ 1.118,94 (f/s. 496). ApOs aquela data
(12.2010), o part/do recebeu doss orderis bancOrias em 01.2011 (f/s. 497), uma no valor de P$ 67.345,68
docorrente do fundo part/dO rio (f/s. 621) e outra no valor de P$ 16.025,36, de origein nAo comprovada, JO guy
rO!a Os rv/acAo do f/s. 5211625. Em feverviro de 2011 recebeu quatro ordens bancArias (f/s. 498), nos va/ores de
Pd 75.589,04; R$ 13.121,13; R$ 35.743,43; e 40.728,79, sendo a prirneira decorrente do fundo partidOrio (f/s.
621), bern como as trés demais (f/s. 622). Duas novas orders bancOrias em marco (f/s. 500), de R$ 15.338,12; v
05 108.514,88, ant has dvcorrentvs do fundo part/dO rio (f/s. 623). Duas outras ordens no mds de abr/l (f/s. 503),
(10 0$ 108.514,85; e R$ 16.923,46, tambdrn der/vadas do fundo part/dO rio (f/s. 623; e 624). 0 mesmo se repetiu
ito mds de malo (f/s. 504), quando o partido rvcvbvu duas novas ordens bancOr,as no valor de R$ 108.514,88; e
R2 17.415,11, igua/rnvntv advindas do fundo partidO rio (f/s. 624). Por f/rn, no mds dv junho de 2011, tern-se que
o partido recebsu duss orderis bancArias no importe de R$ 115.607,61 v R$ 18.385,20, dias antes do bloqueio
judicial, rvferentvs so crédito do fundo partidOrlo (f/s. 625). Assim, /ndubitOvv/ gu y os va/ores penhorados são
qua nt/as, de /ege /ata, impassive/s de servm constritas, de modo gu y o desb/oqueio da verbs deve ser /mvdiato.
orovidenciando o necessOrio a z. serventia. 2) F/s, 5461562: Trata-se de excecAo de pre-executividade interposta
polo executado, ale gando, em sums, sua ileg/t/midade de psrte, por nAo ter participado do procvsso de
conhecimynto cujo titulo so executs; v, no met-ito, alega a /mpvnhorabi//dadv das quantias b/oquvadas.
f4anifestou-se o vxcvpto As f/s. 5771581. 5 0 RELATORJO. FLINDAMENTO & DECIDO. 0 incidente deve set- julgado
inip,ocedente, corn o prossvgu/mento da vsvcucao. A exceçAo de pre-esecutividade, al/Os, nAo prev/sts na
Iegi.s/a cOo processua/ bras//sirs e item na estrangeira, é admit ida na doutrina e jurispruddncis pOtrias, corn
sorissima restriçOo, risque/vs casos em que, o devedor, se/n a obr/gstor,edade de cars ntir 0 juizo da execucão corn
o constricOo dos svus bens, pudvsse a/egar vicios formais e /ntrinsvcos do titulo em execucOo quo a tornasse nuts
ipso iure, nos exatos termos dos art/gos 586 e 618, do COdigo de Processo Civil. A excepciona/idadv da natureza
do incidente de exce gAo de prd-execut/vidade /evs A conclusOo de que este soinentv é admissive/ nos casos em
quo o juiz, de ofIcio, podvria estsncar a vxvcugao, dada a eviddncia, ictus ocu/i, Os nu/idsde do titu/o em execucAo
ou, qua ndo o suposto dvvedor dvmonstre de forms cabal v imediata, vlc/o que afaste a I/guides, certeza e
esig/bi/idade preexistente. Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justics do estado de São Paulo: ?EX&CUcAO
FISCAL - Pvnhora - SOcio - Excv cOo de pt-C -evecutividade - Cabimento - A/vga cOo de prvscr/ cOo v no//dade da CDA
- PnncIpio da econornia processual - Recurso pro v/do? [g. n.j (IT] 2721260). ?EXECUcAO FISCAL ? ExcegAo de prdexecut/vidade ? Peithora ? SuspensAo de exigibi/idadv ? Dec/a ra cáo de nut/dade da Certi000 de Divida At/va (CDA)
' QuestOo prejud/cada, nOo podendo set- uti/izado como instrurnento pars obstar a vxvcucOo ? Adrniss/b//idade ? A
core cáo do pré-exvcutividade 4 admitida pars se evitar a penhora, no caso do flagrante nu//dade do titulo, de sorte
poe posss set- constatado ao pr/me/ro exarne doju/z ? Necess/dsde de dilscOo probstOria, inatdria tip/ca de
em bargos, de inviOvel aprec/a cáo nests via ? Recurso /rnpro v/do.? [g.n.] (Agravo do Inst rurnento n. 690.430-519 ?
São Paulo ? 3° COmara de Dime/to POb/ico ? Relator: Mart-v/I U/nt ? 10.6.08 ? V. U. ? Voto n. 3.090). Perfi/hando
essa orivntacOo, assentou-se a jur/spi-udéricis do ext/nto Segundo Tribunal de A/cads Civil gue a excv cOo de préexvcut/v/dade impbe a existd nc/a de certos requisitos, como a nulidade do titu/o, ausCncia de pressupostos
processuais 00 condibes dv acOo (Al 575.070 - 1° CAm. - Re/. Juiz Magno AraOjo -j. 03.05.99). A matdria
aduzida sin svdv de vxcecOo pode svr ye/cu/ads por esta via, cuidando-se de /lvgitimidade e /mpenhora b/I/dade de
bens. A impenhorsbi/idade de bens fo/ decidida ac/ma, no item anterior. A leg/tim/dade passa a s6-lo agora. 0
titulo execut/vo guy base/a a execugOo foi pro ferido entry o excip/ente e o excepto guy, pot- isso, é parts legit/ma
pars o procvsso executivo, nAo havendo espsço para elucubra goes. E a diccOo do inciso ?Art. 568. São sujeitos
possivos na execucOo: I - o devvdor, reconhecido como ts/ no tItulo vxvcut/vo; ( ... )?. Compondo o titu/o vxecut/vo,
4 parte legitima pars a sgAo es-ecutiva. D/ante do exposto, REJEITO a vxcecOo de pre-executividade. Pross/ga-se
1 0 execucão, aprvsen tam/do o(s) cxc quente memOr/a d/scriminada do débito e requerendo o quo de dire/to. Svm
/ionorOrios ou custas, por tra tar-se de rnvro incidvnte. 3) A a/vga cáo de /nconstituciona//dade do inc/so XI, do
artigo 649, do Cad/go de Processo Civil, pars fins de prequestionarnento exp/icito, nOo medra. Inic/almvnte, nAa
ntd,cou qual dispositivo constitucional foi viola do pela ito/-ins objurgada gu y, ao roves do poe a/vga, nada tern de
tnconstituciona/, mas, antes, convola-se em importante escudo dernocrOt,co assegurador de destino certo pars a
vet-ba pOb//ca do (undo part,dOr/o, svrn tergiversacbvs do part/do ou passive/ do pvrda (dernoct At/ca) em razOo de
interessvs part/cu/ares. A democrac/a 4 o valor ms/s caro Os ConstituicOo (Cf. Carlos Ayres Br/to, Teor/a da
ConstituigOo), em tot-no do qua/ circundam todas as c/Ousu/as pétreas e demais disposit/vos dest/nados a assvgurOIa. Intimern-se. São Paulo, 23 de ma/o de 2012.
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Data
2419512012

I

Movimento
D, spacho Proterdo
I/silos. 1) F/s, 5871589; 5991500; 6041606; 638: Trats-se de pedido de desb/oqueio de va/ores constritos em
punts bancär/a de Partido Politico sob a s/eqs qAo de trstar-se de va/ores recebidos do fundo partidário. 0 tema 6
governado pe/o art/go 649, inc/so Xl, da Lei n o 5.869, de 10 do jane/ro de 1973 (COdigo do Processo Civil): ?Art.
£49, São absolutamente impenhorAveis: (...) XI - as recursos pdb//cos do fundo part/ditto recebidos, nos tormos
do lvi, por part/do politico. (...)? Ass/in, pars quo possa valor a regra processual, é mister quo o /nterossado
cninprove quo Os va/ores bloquesdos componharn exclusivamente verbas decorrentes do fundo partidAr/o. As f/s.
.11 l/507 hA extratos bancArios da conta objeto da constri cáo. As f/s. 5661570 hi pra ys do ordern de pagamento
:e/at,vas act repasse do fundo part/dArlo pe/o Excelso Tribunal Superior E/e,tors/. Iguslinente, hA pro vs da y ordy iis
j
do pagamenta As f/s. 621/6250 cOp/s dos extratos As f/s. 6261631. 0 valor b/oqueado é de R$ 171.442t
,
o rotenta a urn rn/I, quatrocentos a trinta e sete reals) (f/s. 329). Os anAl/se dos autos var/f/ca-se quo a
baicAria do part/do nAo 6 dest/nada exclusiva net te so receb/mento de valor do fur do part/Oar/a, ha vet do outros
ocebunentos, conic a depOs/to de R$ 158.500,00 (cento e cinguenta 00/to mil quinhentos roa/s) reaffiftdo aos
15
2.1.02.2007 (f/s. 412), cuja origern so desconhece. Tods via, ana//sados os extratos bancAnos dos mese seguintes
Os/to
(do. 4131507), encontro urn depds/to do R$ 1.650,00 sos 04.09.2008 (em d/nhe/ro 4 f/s. 447); outro d
boncAn/o em d/nhe/ro do R$ 4,05 sos 13.12.2010 (f/s. 496); a inOrneras or-dens bancArias, 0 bloqueio 0 orreu soy
37.05.2011 (fls. 506). 0 sa/do bancArio aos 31 .12.2010 era do P$ 1.118,94 (f/s. 496). Apds aqua/a data
(17'. 2010), o part/do recebeu duas ordens bancA n/as em 01.2011 (f/s. 497), urns no valor do R$ 67.345,63
decorrente do fundo part/OAr/a (f/s. 621) o outra no valor de R 16.025,36, de or/gem não compnovada, já qua
Ido' da relacAo de f/s. 6211625. Em fevoro/ro de 2011 recebeu quatro ordens bancArias (f/s. 498), nos va/ores do
2$ 75.539,04; R$ 13.12113; R$ 35.743,43; 0 40.728,79, sendo a prime/ra decorronte do fundo pant,dAr/o (f/s.
521), bom como as trés dams/s (f/s. 622). Duas novas ordens bancArias em marco (f/s. 500), de R$ 15.338,12; o
P7 108.514,88, ambits docorrontes do fundo part/dArio (f/s. 623). Duas outras ordens no rnés do abr,/ (f/s. 503),
so 45 108.514,88; e R$ 16.923,46, tambérn deovadas do fundo psnt/dAr/o (f/s. 623; e 624). Dmos/nose repetiu
no més do ma/a (f/s. 504), quando apart/do necebeu duss novas ordens bancAr/as no valor do P$ 108.514,88; 0
2/. 17.415,11, igualmento adv/ndas do fundopartidAr/o (f/s. 624). Por f/in, no roes de junha do 2011, tern-se quo
o p art/do rocebeu doss ordens bancAr/as no importe de R$ 115.607,61 e R$ 18.385,20, disc antes do b/oque/o
judicial, roferontes so crCdito do fundo part/OAr/a (f/s. 625). Ass/m, indubltAvo/ que as valores ponhorados são
qua nt/as, de logo lata, impassive/s do serem constr/tas, de modo que a dosb/oqueia ds verbs dove 5cr irnediato.
Prov/donc/sndo a necessano a z. serventis. 2) F/s. 5461562: Trats-so de excecAo de prd-oxecut/vidade interposts
polo executado, alegando, em sums, sus i/ag/tim/dade de parte, por cáo tar partic/pado do procosso do
con/ioc,mento cujo t/tu/o so executa; e, no mCrito, a/eqs a impenhors b/I/dade das quantias b/oqueadas.
.'Iai/festou-se o excepto As f/s. 5771581. F RELATORJO. FUNDAMENTO 8 DECIDO. 0 inc/dante deve serju/gada
irnprocodente, corn a prosseguimento Os evecucAo. A excocAo do prC-olecut/vidade, al/As, cáo provists na
legs/s cáo processual bras/le/ra e oem na estrange/na, é admit/ds na doutr/na ojunisprudéncia pAtriss, cam
se , issima nostricAo, naque/es cssos em quo, 0 devedor, sein a obrigstor/edsdo do gsrant/r 0 juizo ds execucAo corn
a constn/cAo dos sous bans, pudesse slogan v/c/os formats e intninsecos do titu/o em exocugAo que a tornasse no/at
ipso lure, nos exatos tormos dos art/gas 586 a 618, do Cod/go do Processo Civil. A excepc/ona/idade da natureza
do nic/dente do excecAo de pré-oxecutividade /eva a conclusAo de que este sornento 6 admissive/ nos casos em
955 0 ju/z, de of/c/a, podenia estancar a oxocucao, dada a ovidéncia, /ctus ocul/, da no//dade do tItu/o em execucAa
on, quanda o supasta dovedor demonstre do forma cabal a imod/ats, v/c/a quo a taste a //qu/dez, certeza a
in gibi//dade preoxistente. Sobne o tems, a Egrég/o Tribunal do Justica do estado de São Paulo: ?EXECUcAQ
FISCAL - Penhors - SOc/a - Exco cáo de prA-executividade - Csb/rnento - A lega cáo do prescn/cbo e flu//dade Os CDA
- Pn/ncipio Os oconomia pnacessua/ - Recunsa pra y/do? [g.n.] (277 2721260). ?EXECUcAO FISCAL ? Exco cAa de pnCeoocutiv/dsdo ? Ponhons ? SuspensAo do ex/g/bi//dade ? Dec/ars cáo de nul/dade Os Cert/dAo do Div/Os At/va (CDA)
2 Questão pnejudicada, cáo podendo sor utd/zsdo como /nstnumento pans obstan a execucAa ? Admissib/lidado 7 A
core cáo de pié-oxecut/v/dade é admit/Os pars so ov/tan a ponhona, no csso do f/s grants no//dade do tItulo, do sorte
quo possa sen conststsdo so pnimeiro exarne Oojuiz ? Necess/dsde do d//scAo probatOria, li/stan/a tip/ca do
embargas, de /nv,Ave/ apneciacao nests via ? Recurso improvido.? [g.n.] (Agravo do Instrumento n. 690.430-519 ?
Sao Paulo ? 33 CAmana do 0/re/to ROb//co ? Relator: Marrey U/nt ? 10.5. 08 ? V.0. . Voto n. 3.090). Ponfi/hando
0555 or/el/ta cáo, aSsentou-so a jur/sprudOnc/a do ext/,tto Segundo Tribunal do A/cads Civil quo a exce cáo do pi 6/mpbe a ox,sténc/s do cortos roqu/sitos, coma a nu6dade do titu/o, ausCncis de prossupostas
pnocossuais ou cand/coos Os acAo (Al 575.070 - 10 CAm. - Rd. Ju/z Msgno Arai/go -j. 03.05.99). A mater/a
sduz/da em sede do excocao podo sen ye/cu/ada pon esta via, cu/dando-se do //eg/timidsde e irripenhorab//idado de
bans. A /rnponhona b/I/dade de bans foi doc/d/ds ac/ma, no item anterior. A leg/tim/dade passa a s6-Yo agora. 0
tot
titu/o oxecutivo quo base/s a execucAo
proferido entre o exc/piento e o excepto qua, por /sso, 6 parte /eg/tima
pars a pnocesso exocutivo, não havendo espaco pars e/ucubracoes. Es d/ccao do inc/so ?Ant. 568. São suje/tos
pass/vos na execucao: I - a devedor, recon hoc/do coma tsl no tItu/a execut/vo; ( ... )?. Compondo a tItu/o oxecut/vo,
4' sante legit/ma pars a acAo executiva. D/ante do expasto, PEJEITO a oxcocao do pré-executividsde. Pross/ga-se
0 execuqão, apnosentsnda o(s) exequonte memo/ia discn/rninads do déb/to 0 roquenendo a quo do 0/re/to. Se/ri
hoonorA n/os au custas, por tra tar-se de mero inc/dante. 3) A a/egs cáo do inconst/tuc/ona/idade do inc/so XI, do
al/go 649, do COO/go do Processo Civil, pars fins de prequest/onamento explicito, cáo mnedrs. In/c/a/monte, nAo
,nd/cou qusl d/spasit/va canstituc,ana/ foi vio/sdo p0/a norms objurgada que, so roves do quo a legs, I/ada torn do
'nconst/tuc/onal, mas, antes, canvala-se em /mpartante escudo dornocrAtico assegurador do dest/no certo pare a
verbs pdb//ca do furido part/din/o, scm torg/vensacbes do part/do ou passivel de ponds (democrat/ca) em razào do
intoresses part/cu/ares. A doinocrac/s 6 o valor ms/s cara Os Qonstituicao (Cf. Carlos Ayres An/to, Tear/a Os
Constituicao), em tot-no do qua/ cincundam todas as c/Ausu/as pétneas e dams/s dispasit/vos dest/nados a assegurAIs. It/mom-so. São Paulo, 23 de rna/o de 2012.

22105/2012

Corlc/usos pars Despacho

13/04/2012

Aguardando Providenctas

Canclusas pars Despacho (branco) em 2310512012-jgm
Aqua rdanda Pnavidênciss rn/nuts 10-04 -GM
10/04/2012

Aguardarido luntada
Aqua rdando Junta Os dia 0 7/04/201 2-cs

09/04/2012

Retorno do Setor
Race b/do do Advogado - Rod

30/03/2012

Remessa a Origem
Reinotida so advogado - Rod
Aguardando Juntada
Aquardanda .Juntada DIA 26.03.2012(RMR)
Aguardando PublicacAo

29/03/2012
20/03/2012

Aqua rdando Pub//cacao - Imp. 2110312012 - caj

https://esaj.tjsp.lus.br/cpopg/show.do?processo.codigo =2SZXI G8Z80002&processo.foro = 100&uuidCaptcha=sajcaptcha 252107d2e91141 31 9bb... 7/9
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Data
15/03/2012

Movimento
Data da Pubhcacao SIDAP
F/s. 201 - Vistas. I Regularize a excipiente sua represents cSo processual, no prazo be 15 (quinze) bias, junta ndo
estatuto social do part/do e ata da e/eicáo do represents nte que autorgou pracursção (vide ft. 562), sob pens de
näo ser conhecida a excecSo de pié-executividade. II ? 0 b/ogueio judicial atingiu a quantia de P5 171.442,37. Os
depds/tos de f/s. 5661567, que possuem a anotacäo TSE? FUND, somam valor inferior (R$ 133.992,81). Ass/m,
pars me/hor anal/se da tese da impenhora b/I/dade, a excipiente deverá comprovar a or/gem dos depdsitos
ocorridos nos 02 (do/C) meses anteriores (P$ 103.514,58 e R$ 17.41 5,11, datados de 25.05.2011 [fl. 504]; R$
108. 514,38 e P5 16,923,46, datados de 28.04.2011 [f. 503]). Concedo, pars tanto, 0 prazo be 15 (quinze) c//as,
III ? Decorr/do in a/b/s 0 prazo conced/do, vo/tern conclusos. Casojuntados as documentos, na forma doe i/ens I e
II, d6-se vista a excepts pefo prazo de 05(cinco) diac. Apds, nonclesor, coin urq4ncia. lot. 17. P., 12 de rinrço w',
2012. RICARDO DAL PIZZOL ? Juiz be Dire/to

14/03/2012
12/03/2012

J

Aguardando Publ,caclo
Aguardando Pub//ca cáo - Imp. 1510312012 - ca]
Despacho Proferido
Vistas. I - Regularize 0 excipiente sua represents,-lo piocessual, no prazo c/c 15 (qi.jinze) c//as, juntand zotntutj
social do part,do a ata da eleicäo do representsnte que outorgou procura c o (v/dc fl. 562), sob pens c/c nOo 5cr
conhec,da a exceção de pré-execut/vidade. If 70 bloqueio judicial atingiu a qua nt/a de R$ 171 .442,37. Os
depds/tos defis. 5661567, qua possuem a anotaçao TSE 7 FUND, somam valor infer/or (Rs 133.992,81). Ass/m,
pars me/hor anOlise as tese da iinpenhorabilidade, a excip/ente deverá cornprovsr a or/ge/n dos depdsitos
ocorridos nos 02 (dois) meses anter/ores (P5 105.514,68 e P5 17.415,11, datados be 25.05.2011 [6. 504]; P5
108.514,88 e P5 16.923,46, datados de 28.04.2011 In. 503]). Concedo, pars tanto, 0 prazo de 15 (quinze) disc.
Ill ? Decorrido in sIb/s o prazo concedido, co/tern conc/usos. Casa juntados as documentos, cia forms dos itens I a
II, dé-se vista a excepts pelo plaza be 05 (c,nco) bias. Após, conclusos, coin urgéncia. mt. S. P, 12 be marco be
2012. R1CARDO DAL PIZZOL ? Juiz de D/re,to

06/03/2012

Conclusos

27/02/2012

Aguardando Providéncias
Aguardando Provibências mesa chete em 27102112 -1k
Aguardando Providências

Conclusos brsnco em 07103112 -1k

. 17/02/2012

Agusrbsnbo Providências rninutas urgentes - zsl

00/02/2012

Aguardando luntada
Aguarbanbo Juntabs URGENTE

07/02/2012
31/01/2012

Retorno do Setor
Recebido do advogabo - Pod
Remessa a Dc/gem

27/01/2012

Aguardando Providknoas

Pemetido ao advogabo - Rod
Aguardanbo Prov/déncias - mesa chefe em 30101112 -1k

Aguardando Providências
Aguarbando Provibénc/as rn/nuts 28/11/11 civ
Aguardando ]untada
Aguarbando Juntads dia 10/10/2011
Aguardarido Prazo
Aguarbando Prazo - p. 25/11/2011
Retorno do Setor

24/11/2011
24/11/2011
07/11/2011
03/11/2011

Recebido do advogsbo Rod

20/10/2011

Remessa a Origern
Remet/do so abvogado Rod
Data da Publicacbo SIDAP

18110/20 11

FIs. 5461570: Sobre a exce cáo de pré-execut/vibade, manifeste-se a credora no prazo legal. mt.

17/10/2011

Aguardando Publicacdo
Aqua rdanbo Pub//ca cáo - IMP. 18/10 (ASC)

.2210912011

Aguardando Remessa
Aguardando Pernessa de pub//ca cáo - 2110912011 (ASC)
Conclusos para Despacho

20/09/2011

Conc/usos para Despacho ein 21109111 -1k

20/09/2011
25/08/2011
17/08/2011

f

Despacho Proferido
F/s. 5461570: Sabre a exccçáo be ptS-executiv/dabe, manifeste-se a credora no prazo legal, mt.
Aguardando ]uritada
Aguardanbo Juntada urgente - (vi)
Aguardando Prazo
Aguardanbo Prazo - P . 0710912011

17/08/2011
11/08/2011

Retorrio do Setor
Recebido do advogabo Rob
Remessa a Origern
Pernetido so advogado Rob

09/08/2011

Data c/a Publicacáo SIDAP
F/s. 519 - Vistos. 1.- F/s. 517: Observo que a transferência do numerário

a/cancabo pc/a ordein de bloque/o judicial
jth se efetivou, conforrne verificado no extrato de f/s. 3321333. Desse rnodo, rests observar a impebirnento be
/evantamento da quantia b/oqueaba, em observáncis a v. dec/cáo retro. 2.- No ma/c, publique-se as rr. becisbes be
f/s. 329 a 331. Int.

09/08/2011

Data da Publicacáo SIDAP
Efet/vou-se o b/oqueio de qua nt/a suficieate pars garantia do débito. Nests data determ/no a transferéncia dos
va/ores b/oqueados pars conta judicial, nos termos do cornprovante que segue. Dec/am convert/do o bloqueio em
penhora. Aguarde-se cornprovacao do hepdsito judicial e it/me-se o bevedor pars ciénc/a ba penhora - na pessoa
de seu advogado e par me/a da imprensa of/c/al - cam as adverténcias be praxe, sabretuda no que d/z respeito 80
prazo de 15 bias psra oferecer mrnpugnscáo.
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Portal be Serviqos e-SAJ
Movimento
D,:ts da Publ/cacão SIDAP
c2dastre-se a execucáo da sentença. Defiro nova bloque/o par me/a eletrdnico dos va/ores eventua/mente
o istentes nas contas em name do (a) executado (a) PAP77DO REPUBLICANO PROGRESSISTA- PRP, CNPJ/MF
32.095.101/0001-80, ate 01/mite do valor da execucáo (R$ 171.442,37, atualizado ate abri112011), atravéS do
sd;tema BACON IUD. Aguards-se resposta pelo Sistema BACON JLID 2.0, quando as autos deveráo retornar
c:i iclusos, para determ/na cáo das providénc/as pertinentes. mt.

36/ 5/2311

Aguardando Publicacao
Aguardando Pub//ca cáo - IMP. 09108 (A.SC)

93 11 03/2011

Conclusos pars Despacho

1PLL r.R/# n0cá

Conclusos para Despacho em 0510812011 - ca]

:3/26/231 I

.acho Protendo
1/jtos. 1.- F/s. 517: Observo que a transferCnc/a do nurnerdrio a/cancado pela ordern do bloquelo judic já Se
ftivou, con forms verif/cado no extrato de f/s. 3321333. Desse modo, resta observar a impedimenta d
Inventamento da quant/a bloquesda, em observánc/a a v. dec/sáo retro. 2.- No rna/s, pub/ique-se as rr. decisde
13; 329 e 331. mt.

IY;ijsrdando Providéncias

1

/5/us rdando Providéncias mesa d/retor - caj

04/08/2011

Con clusos
Conclusos em branco so Juiz Titular em 0310812011 - caj

93/5/-/201

Despecho Profar;do
121st/ you-se a b/oque/o do qua ntis suficiente para garan tie do déb/to. Nesta data determino a transferC nc/a dos
/5/ores bloqusados pars conta judicial, nos terinos do coinpravante que segue. Dec/aro convert/do a bloqueio em
penhora. Aguarde-se comprova cáo do depOs/to judicial e /nt/rne-se a devedor pars ciéncia da penhora - na pessos
do ecu advagado a par rneio da iniprensa of/c/al - corn as adverténcias de praxe, sobretudo no que diz respeito ac
pzo de 15 dias pars oferecer hnpugnacao.

22/06/2011

Aguardando Providências
Aguardando Prov/déncias Sala - cal
'
spscho Proferido

1/5,/:15/221 1

Codastre-se a execucAo da sentenca. Def/ro nova bloque/o par me/o e/etrbn/co dos Va/Ores eventua/rnente
exintentes nas contas em name do (a) executado (a) PAPTIDO REPUBLICAND PROGRESSISTA- PRP, CNPJ/MF
32.095.101/0001-80, ate 0//mite do Valor da execucao (R$ 171 .442,37, atual/zado ate abri112011), através do
s/sterna BACON IUD. Aguarde-se resposta ps/a Sisterna BACEN IUD 2. 0, qua ndo as autos deveráo retornar
ronclusos, pars determ/na cáo das prov/dCnc/ss pertinentes. Jot.

Tnciclente Cadastrado

n ijoisj:nois

d;t;dos em 0110812006 corn or/gem no Processo Principal 563.00.1997.821556-41000000-000

Peticôes dversas
Data
05/03/2015
07/04/2015
20/05/2015

Tipo
Peticbes Oiversas
Peticbes Diversas
Peticbes Diversas

incidentes, acôes incidentais, recursos e execucôes de sentencas
Não h incidentes, acBes incidentais, recursos ou execucOes de sentences vinculados

a

este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados
Náo

h6 processos apensados, entranhados a unifIcados a este processo.

Audiências
5/So 66 Audléncias futurs viriculadas

a

este processo

Histórico de classes
Data
15106/2011
24/10/2012

Tipo
Inicial
Evolucäo

Classe
Procedirnento Cornurn Civel
Cumprirnento be sentence

Desenvolvido pela Softplari em parceria

corn a

Area
Civet
Civel

Motivo
-

Secretarra de Tecrrologra be Irrforrnacäo - STI

07d2e911 4131 Bbb,.. 919
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Dados para Pesqusa
Seçäo:

Todas as secdes

Pesquisar por:

NOmero do Processo
a

Unificado

V

Outros
8.26

Nümero do Processo:

Dados do Processo
10

rocesso:
ua :

unto
iqem:
Irneros de oiinin:
otribuicdo:
-lator:
lume / Apenso:
tros nirneros:
ima ca,, g

0121856-14.2012.8.26.0000
Agravo de Instrumento
Civel
DIREITO CIVIL - Obrigacdes Esp4cies de Titulos de Crédito
Comarca de Säo Paulo / Fore Central Civel / 345 Vara Civel
583.00.1997.821556-9
18a Cérnara de Direito Privado
JURANDIR DE SOUSA OLIVEIRA
1/0
1292/1997
flrsm: Service de Processamento de Grupo5/Cmaras / SJ 3.2.4.2 - Serv. de Proces. da 18" Câmara de Dir.
Privado. Ri
20/08/2015
Service de Processamento de Recursos / 51 3.1.7 - Set-v. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1.
20/08/2015

Apensos / Vinculados
Née he processos apensos ou vinculados pars este processo.

Nümeros de l a Instância
N/to he n0meros de 1 8 instância para este processo.

"rtes do Processo
0.;rs iar: Silvia Lucia Soncalves
Advi.ujad Alberto Guelman
Agravad: Partido Republicano Progressista PRP
Advoqsdc: Ferrianda Cristina Caprio

Movirnentacöes

Eybtidn tod:t

it u.im tç;-.

Listar somerite as 5 Oltimas.

Data

Movimento

20/08/2015

Documento
Juntado protocolo n o 2015.00278076-9, referente so processo 0121856-14.20128.26.0000190006 - Acordo Noticiado pa/a Parte

20/08/2015
20/08/2015
27/05/2015

Recebidos os Autos pelo Processamento de Recurso
Remetidos os Autos pars Processamento de Recursos aos Trib. Superiores
Devolvida
NOmero do protocolo: 2015.00278076-9 T/po de documento: Acordo - Not/c/ado pe/a Porte Data do protocolo:
20/05/2015

12/03/2014

Devolvida
NUmero do prot000lo: 2014.00129533-8 Tipp do documento: So//c,tacão Data do protoco/o: 0610312014

12/07/2013

Protocolo Autuado em Apartado
Restaura cáo do Autos

12/07/2013
12/07/2013

Recebidos os Autos da Vara de Origem
Subprocesso Cadastrado
0138131-04.2013.8.26,0000 - Restaura cáo de Autos

07/01/2013

Documento
Protocolo n° 2012.01225587-4 Embargos de Dec/ara cáo

https. I/esaj.tjsp.jus.brlcposg/show. do?processo.foro=9911&processo.codlgo=Rl0O1 BTUQ0080&uuidCaptcha=
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Data
29/11/2012

Movimento
Publicado em

22/11/2012

Acbrdáo registrado

Dispon/bilizado em 2811112012 Tipo de pub//ca cáo: lot/ma cáo de Acdrdão NOmern do D/ário E/etrbnico: 1313
Acbrdão reg/strado sob n° 20120000613389, corn 5 b/has.

2 1/1 112012

Acordlo Finalizdo
Acórdäo Dr. Jurandir de Sousa Oliveira

26/09/2012
26/09/2012

Nâo-Conhecimento
Julgado
Não Cor7heceram do recurso. V. U. e detenninara,n a rein essa dos autos a camera competente.

20/09/2012

13Li.

Publicado em
D/spon/b/Jizado em 1910912012 T/po de publica cáo: Prdvirnos Ju/qados NOrnero do Dilr/o Eletrdn/co: I

17/09/2012

Incluslo em pauta
Para 2610912012

/09/2012
10/09/2012
10/09/2012

Recebidos os Autos a Mesa
Remetibos Os Autos para Processamento Grupos e CImaras - A mesa
Despacho

27/07/2012

Recebidos as Autos peto Relator

Vistos. A mesa, nos termos do art/go 167, inc/so 1, do Reg/mento Inteino bests Corte (Voto 17869).
Jurandir de Sousa Oliveira

26/07/2012
10/07/2012

Remetidos os Autos pars o Relator (Conduslo)
Documento
Juntado protocolo n° 2012.00689124-1, referente ao processo 0121856-14.2012.8.26.0000/90001 - Contraminuta

28/06/2012

Documento
Juntado protocolo n° 2012.00636246-7, referente ao processo 0121856-14.2012.8.26.0000190000 - Juntada be
Docurnentos

21/06/2012

Publicado em
0/sponibi/izado em 2010612012 Tipo de pub//cacao: Despacho Nbrnero do D/ár/o Eletrdn/co: 1207

10/06/2012

Expedido Oficio

19/06/2012
19/06/2012

Recebidos os Autos pelo Processamento de Grupos e Camaras
Pubflcado em

16912012

D/spon/bil/zado em 1810612012 Tipo be pub//cacao: Entrados NOrnero do D/ár/o Eietrbnico: 1205

19/06/2012

Publicado em
Disponibilizado em 1810612012 T/po de publics cáo: D/str/buidos Ndmero do Diár/o E/etrbnico: 1205

18/06/2012
18/06/2012

Rernetibos os Autos para Processamento Grupos e Cámaras - Corn Despacho
jj Despacho
1) Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. dec/são interlocutor/a cop/ada as f/s. 75181 (Ifs. 6421648,
do original), que, nos autos de acão /nden/zatdria, em base de execucao de sentença, defer/u o pebido de
desbloqueio de va/ores constritos em conta bancéria de part/do p0/it/co sob a fundainenta cáo de tratar-se de
va/ores recebidos do fundo part/dár/o e rejeitou a exce cáo pré-execut/v/dade. Em face das pecul/ar/dades do caso,
a pars evitar eventua/s prejuizos /rrepará vs/s ou be d/fic// reparacào concedo o cbs/to suspens/vo, nos termos do
art/go 527, 111, do CPC', apenas para sustaro desbioquejo, ate ojuigamento deste agravo. 2) Promova a
Assessor/a be &ab/nete 8 comunica cáo so ]uizo da causa, palo me/o ma/s rap/do, do teor desta dec,são. 3) It/mese o agravado, na pessoa de seu advogado (II. 117), pars, querendr apresentar resposta, no prazo legal. 4)
Oportunamente, vo/tem pars as del,beracoes be dire/to. lot. São Paulo, 15 de junho be 2012. JURANDIR DE
SOUSA OLIVEIRA Desembargador-Re/ator(F/ca /ntimado o agravado pars contrarninutar)

1S/D6/2012

Recebidos os Autos palo Relator
.Jurandir be Sousa Oliveira

16,05/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012

Conclusào so Relator
Remetibos os Autos para Relator (Conclusão)
Distribuicão por Competéncia Exclusiva
prevenção so MS 0173097-61.2011 Orgão Julgador: 28 - 1 8ä Camera be Dire/to Privado Relator: 12283 - Jurand/r
de Sousa Oliveira

Recebidos as Autos pelo Distribuidor be Oriqinários
Remetidos os Autos para Distribuicáo be Originários
Processo Cadastrado
Si 1.2.3.1 - Serv. be Entrada e Distrib. be Feitos Orig/nários de Dir. Pr//ado 2

Subprocessos e Recursos
Recebido em
09/11/2012
12/07/2013

Classe
Embargos de Declaracâo Civel - 50000
Restauracáo be Autos (0138131-04.2013.8.26.0000)

Peticöes diversas
Data
18/06/2012
29/06/2012
20/05/2015

Tipo
Juntada be Documentos
Contra minuta
Acorbo - Noticiabo pela Parte

Composicão do Julgamento
Participacão
Relator
2°
30

Magistrado
]uranbir be Sousa Oliveira (17869)
Carlos Alberto Lopes
Roque Antonio Mesquita de Oliveira

https: f/esaj.tjsp.jus.br/cposg/show. do?processo.foro = 990&processo.codigo = RlOOl BTUQ0000&uuibCaptcha=
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Julgamentos
Data
2/09/2012

Situacao do julgamento
Julgado

Decisäo
No Conheceram do recur-so. V. U. a deterrnnarani a rernessa dos
autos a càrriars cmputcCe.

go

S.

https://esaj.t]sp.jus.br/cposg/show.do?processo,foro = 990&processocodigo = RIOO1 BTU00000&uuidCaptcha=
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Dados para Pesquisa

Pesquisar por:

Todas as secOes
NOmero do Processo

Nümero do Processo:

Unificado
Outros
0138131-042013

Secão:

V
V

8.26 0000

.Dadosdo Processo
Restaureco de Autos (0138131-04.2013.8.26.0000)
Civel
DIP.EITO CIVIL - Obrigacbes - [species de Titulos de Crédito
Comarca de Séo Paulo / Foro Central Civel / 345 Vera Civel
583.00.1997.821856-9
35 Câmara de Direito Privado
DONEGA MORANDINI
2/0
(!:iI,':ru: Servico de Processarnento de Recursos / SJ 3.1.7 - Serv. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1.
Renusuu. 23/08/2016
DeLi 'u. Foro / Foro Central Civel. i'uueLiii':r: 23/08/2016
0121856-14.2012.8.26.0000

Qricjem:
Nümeros do orftjem:
Recebido em:
Relator:
Volume

I Apenso:

Ultima carcja:
Processo Principal:

Apensos / Vinculados
Wo hb processos apensos ou vinculados para este processo.

Nümeros de ia Instância
Nbo hb n6meros de l a instbncia para este processo.

artes do Processo
cierite: Silvia Lucia Goricalves
.Advo9edu: Alberto Guelman
uvudc: Partido Republicano Progressista PRP
Llvoqtidu: Fernanda Cristina Caprio

Movinientacóes

Eiuin:lu du,:

ii f

:çuuu.

Listar somente as 5 Oltimas.

Data

Movimento

23/08/2016
16/06/2016

Remetidos os Autos para Vara de Origem
Publicado em
Disponibi/Ezado em 1510612016 Tipo be pub/icacäo: Despacho NGmero do Gibe/a EletrOnico: 2136

09/04/2016
08/04/2016
05/04/2016

Recebidos os Autos no Processamento de Recursos - Corn Despacho
Remetidos os Autos pare Processamento de Recursos - Corn Despacho
c/despacho
(] Despecho
Diante disso, e considet'ando qua a recorrente nbo corn provou o reco/himento do preparo, apesar de manifestar-se
nos autos apbs o indeferimento da gratuidade da just/ca, lu/go prejudicados Os recursos especial a estraordinbrio.
Tendo em vista a impossibilidade de reautuacao do feito sob a nOmero do agravo de instrurnento, uma vez qua a
redistribuicbo ocorreu vinculada ao nGmero da restauraçbo de autos, e, considerando que ambos Os nGmeros estbo
iincu/ados no Sisterna do Automacba da Justice de Sgeundo Grau (SAG/SC), sam qualquer prejuizo as parte.s,
can yon/ante a !nanutencba do andamento processua/ e das pub/ice caos nestes autos do n° 0138131 04.2013.8.26. 0000. Por f/rn, certif/que-se o trans/to a remetam-se as autos aojuIzo de or/gem, obsen.'adas as
forma Odades loge/s.

13/01/2016
11/01/2016

Recebidos as Autos na Coordenadoria de Gabinete da Presidéncia da Secbo de direito Privado
Rernetidos os Autos a Coordenadoria de Gabinete da Presidbncia da Secbo de direito Privado - Conclusbo
expediente

https://esaj.tjsp.jus. br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta = 1 &localPesquisa.cdLocal=-1 &cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcess.
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Data
20/08/2015

Movimento
Despacho
Ass/m, indeñro a gratuidade da just/ca requerida e concedo o prazo de 05 (cinco) dies para reco/himento dos
respectivos pr-epa ros dos recursos especial e extraordinário, sob pena de desercao. tnt.

07/08/2015
06/08/2015
05/08/2015

Q

Recebidos as Autos no Processamento be Recursos - Corn Despecho
Remetidos os Autos para Processarnento de Recursos - Corn Despacho
c/despacho
Despacho
F/s. 3711372: Diante da manifesta cáo da recorrente, pub//que-se o despacho de f/s. 3601362, devendo a rut/il/a cáo
constar tanto do nOrnero da presente restauracao de autos, quanta dos embargos de dec/ar-a cáo no agrr
/nstrumento n° 0121856-14.2012.8.26,0000150000. Decorrido o prazo, tornern conc/usos.

I

Recebidos os Autos na Coordenadoria de Gabinete be Presidéncia da Secao de direrto Privado
RemetidoS as Autos a Coordenadoria de Gabinete be Presiciência da Secäo be direito Privado ConduH
Docurnento
Juntado prot000lo 0 02015.003253615, referente ao processo 0138131-04.2013.8.26.0000/90006 - ordo

08/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
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Not/c/ado pc/a Parte

08/06/2015

Publicado em
Disponib//izado em 03110612015 Tipo de pub//ca cáo: Despacho Nbmero do D/ário EletrOnico: 1698
Recebidos os Autos no Processarnento be Recursos - Corn Despacho
Remetidos as Autos pare Processamento de Recursos - Corn Despacho

01/06/2015
19/05/2015

c/ despacho

Desisténcia de Recurso

18/05/2015

F/s. 3641366: Diante da not/c/a de perda do objeto, d/ga a recorrente Si/via Lucia Gon calves, expressarnente, em 5
(c/nco) dias, se per-s/ste interesse no prossegu/mento dos recursos especial a extraordinário. No s/Idncio, o recurso
será automaticamente reputado prejudice do, corn a nirediata certif/ca cáo do trans/to em julga do e reinessa dos
autos a or/gem.

Recebidos os Autos ne Coorbenabona be Gabinete be Presidéncia be Secáo de direito Phvado
Rernetidos os Autos I Coordenadoria be Gabinete da Presibéncia be Secáo be direito Privado - Conclusáo
Docurnento
Juntado protocolo n° 2014.00781830-1, referente ao processo 0138131-04.2013.8.26.0000190005 - Acordo -

1110512015
09/05/2015
25/04/2015

Not/c/ado pete Parte

Recebibos os Autos no Processernento be Recursos - Corn Despacho
Rernetidos os Autos pare Processarnento be Recursos - Corn Despacho

25/04/2015
04/12/2014

C/ despacho

Recebidos os Autos na Coordenadoria be Gabinete be Presidéncia da Secào de direito Privabo
Remetidos os Autos a Coorbenadorla be Gabinete da Presibéncia be Secäo be direito Privado - Conclusão
Recebibos os Autos no Processarnento be Recursos - Corn Despacho
Rernetidos os Autos pare Processarnento be Recursos - Corn Despacho

15/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
12/08/2014

c/ despacho

11/08/2014

i1 DespCcho

F/s. 334: Apesar da /nforrnagão da secretaria, observa-se que a recorrente Silvia LOcia Go/i calves apresentou as
recur-sos especial e extraord/nãr/o em pecas separadas (f/s. 2731277 e 2781282), nias corn urna pet/cáo de
/nterpos/cáo On/ca. Ass/m, considerando pare ainbos as recursos o protocolo de f/s. 268, it/me-se o recorrido
Part/do Repubi/cano Progress/ste PRP pare apresentar resposta.

Recebidos os Autos na Coordenaboria be Gabinete be PresibéncIa ba Secáo be drreito Privabo
Rernetidos os Autos I Coorbenaboria be Gabinete be Presibéncia ba Secáo be bireito Privado - Conclusäo
Recebidos os Autos pelo Processarnento be Recurso
Rernetibos os Autos pare Pi-ocessarnento be Recursos aos Trib. Superiores
Doc:urnento

17/07/2014
16/07/2014
02/07/2014
27/06/2014
02/Oii/20:L4

JrJntado protoco/o n O 2014.00291254-3, referente ao processo 0138131 -04.2013.8.26.0000/90002 - .iuntada de
Docunrentos

t&ecebidos os Autos do Advogado
Entrega em carga/vlsta
Publicado em
D/sponib///zado em 1510412014 Tipo de pub//ca cáo: Intlmacáo de Acdrdáo NOrnero do D/drio Eletrbnico: 1633
Publicabo em
Dispon/bilizado em 0410412014 Tipo de pub/rca gao: Ju/gedos NOmero do D/ário E/etrdn,co: 1626
Acórbäo registrabo

16/04/2014
16/04/2014
07/04/2014
02/04/2014

Acdrdáo reg/strado sob n° 20140000195622, corn 4 folhas.

02/04/2014

çj

Acordão Finalizado
Acdrdáo E/etrbnico - Em branco

01/04/2014
01/04/2014
27/03/2014
25/03/2014
24/03/2014
24/0312014

Nâo-Provirnento
Julgado
Negararn provirnento ao recurso, V. U.
Publicado em
Dispon/bi/izado em 2610312014 Tipo de pub//cacao: Próx/,nos Ju/gados Nbrnero do D/ár/o E/etrbn/co: 1619
Recebibos as Autos pelo Processarnento be Grupos e Cameras
Rernetibos os Autos pare Processarnento Grupos e Cârnaras - Corn Despacho
Despacho
F/s. 257/258: Cumnpra-se a decisáo de f/s. 255, COM URGENCIA. mt.

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

Recebidos os Autos pelo Relator
Donegá Morandmni
Rernetibos os Autos pare o Relator (Conclusáo)
Docurnento
Juntado protoco/o n o 2014.00129533-8, referente ao processo 0138131-04.2013.8.26.0000/90001 - So/ic/tacáo

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta = 1&localPesquisa.cdLocal =-1 &cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcess

2/4

Portal de Servipos e-SAJ
Movimento
Inclusâo em pauta
Data da pauta em 0110412014

Recebidos os Autos a Mesa
Rernetidos os Autos para Processamento Grupos e Cameras - A mesa
Recebidos os Autos pelo Relator
DonegI Morandini
Remetidos Os Autos pars o Relator (Conclusão)
Inforrnação
juntadas as inforrnacbes dojuiz da causa

1LkkL

Iriforrnacao

(23

reiterado 0 pedido de inforrnacOes

Publicado em
Disponibi/izado em 1610912013 Tipo de publicS 930: Despacho Nd,nero do Diário Eletrdnico: 1499

E-mail expedido juntado
Recebidos os Autos peio Processamento be Grupos e Camaras
Publicado em
Disponibilizado em 1110912013 Tipo de pub//cacao: Distribuidos NOrnero do Diana E/etrOnico: 1496

Remetidos os Autos pars Processamento Grupos e Càmaras - Corn Despsct'io

[] Despacho

Vistos. Ad cautelam e corn fundarnento no art. 525, inciso IV, do Cddigo de Processo Civil, so/ic/rem-se
inforrnaçdes so juiz da causa, principa/mente no poe toca do desfecho em prestado nos autos de origern após 0
manejo da presents insurrjéncia, urns vez considerada a longa trarnitacäo do recurso, cuja interposicäo dera-se
/nicialmente em junho do ano de 2012, tendo s/do rernetido a este Relator, por forca do v. acdrdão de f/s.
2301234, apenas na presents data (11,09.2013). Após, conc/usos pars voto. mt.

Recebidos os Autos pelo Relator
Donegã Morandini
Remetidos os Autos para Relator (Coriclusao)
Distribuicao por Sorteio
Em cumprimento so v. acdrdào de f/s. 13. OrgaoJu/gador: 5 3 Cdmara de Dire,to Privado Relator: 10724 Donegá Morandini

Recebidos Os Autos pela Distribuiçao be Originários - be Outra Subsecâo
Remetidos os Autos pare Distribuicão be Originarios - Outra Subsec8o
Publicado em
Disponibilizado em 2110812013 Tipo de publics cao: Despacho NOmero do Diário EletrOnico: 1481

Docurnento
Juntado protocolo n' 2013.00780422-4, referente so processo 0138131 -04.2013.3.26.0000/90000 - .Juntada de
Documentos

f]

Recebidos os Autos pelo Processamento de Grupos e Camaras
Remetidos os Autos pars Processarnento Grupos e Cárriaras - Corn Despacho
Despacho
Tendo em vista a juntada de cOpia dos autos do agravo de Instrumento n° 0121856-14.2012,8.26.0000 prornovida
pelo Part/do Republicano Progressista as f/s. 301234, em cumprimento 3 r. determinaçäo exarada pelo Presidente
da Secao de Dire/to Privado, Excelentissirno Desembargador Silveira Pau/i/o, a f/.27, remetain-se os autos so Setor
de Distribuiplo da Seçio de Dire/to Privado 1, conforms deliberado no V. aresto registrado sob a numero
2D12.0000613339 (f/s. 13/18 1 . lot.

Recebidos os Autos pelo Relator
Jurandir de Sousa Oliveira

Remetidos os Autos pars o Relator (Conclusão)
Subprocesso Cadastrado
Subprocesso Caciastrsdo
Processo principal: 0121856-14.2012.8.26.0000
os

e Recursos

ocessos ou recursos vinculados a este processo.
iersas
Tipo
luntada de Docurnentos
Solicits çäo
luntsda de Docurnentos
Contra rrazbes
Contra rrazbes
Acordo - Noticiado pela Parte
Acordo - Noticiado pela Parte
do Julgamento
Magistrado
Donegá Moraridini (26622)
Beretta da Silveira
Egidio Giacoja

Situacao do julgamento

Decisão

icposg/search.do?coriversationld =&paginaConsulta= 1 &localPesquisa. cdLocal =_'t &cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcess... 3/4
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Portal de Servos e-SAJ
Julgado

Negaram provirnento ao recurso. V. U.
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e::u5/uente ex:e

ont en i.cc do

exec::3do a PARTIDO
ici C1-S5. ae
- atuah:adc ate aim! ')I I ;.at:a,.-el.
1.1

REPUBLI('A.NO PROGRESSISTA- PRP (NPJ .1F
C . 3111:ne

do ,aL': da exe'.ço RS F 1

-iar:1e-.e : po;ta pelo Siieuia BACE fl:D 2, C
rernar ZCLI-.0.. paa dtennina;o da prIcia

100&basendi...

1/1

:::

:Slo SENHOR Dou.
•TP5. fl c5-

(T

par

;)•)

esta subscreve, substabelecimento incluso, nos autos cia presente Açäo
Ordrâria (Execuço de Sentença) quo the move SILVIA LUCIA GOALVES vem,

eletrônico de valor em contas bancärias em name do PART1D
F-±PUbUCNO PROGRSS11"A- PRP, CNPJ/MF 32.095.101/0001-80, 0 que foci efetvado na
P 171,442137.

N

A conta corrente pa qual a otado btoqueto foi efetivado é mantida pelo
ia executado, sendo quo Os fndos ali encontrados são decorrentes
SJ1o.

Nos termos cia Let 9096/95, Que traça diretiizes aos Partidos Politicos, Os
eidário devem ser usados estamente pare os seguintes fins:
44. Os rectirsos oriundos do Fundo Partidarlo seräo apUcados:
- na manutençäo das sedes e servicos do partido, permitido 0 paqamento
do pessoal, a gualquer titulo, obscrvado neste ultimo caso 0 lirnite máximo
recebido;
total
do
centc)
por
(cThqtienta
do
50%
politica;
e
doutrinária
propaganda
II
na
eleitorais;
campaithas
e
alistamento
III
no
na criaco c manutcnçäo do instituto ou fundação do pesquisa e do
doutrinacäo e educacão politica, son do esta aplicacao do, no minimo, vinte
recebido.
total
do
cento
por
V - na criaçao e manutencäo do programas do promo cáo e difusáo da
Art.

parficipa cáo polifica das muTh ores con forrne perce!fluaI que serâ fixado
pelo Orqáo nacional de direcao partidária, observado o minirno de 5% (cinco
I)O

Ct_'!ilU) (It) frildi_

io jose do no prto / sp atenida to'neu straut, 2092. id. wakin

cep1505-Si0 !e

APRI0

5T11

U

a
.tandc am

0

UCULJ(JO qua:.aa SpO)uCdflk.1uLu

paçjar

:a: pode a dspci do R$171442,'

scrdo corn a !ecjslaco eleitci
De outra sorte, o COdigo de N.
Iitar a penhora do montante, senäo vejamos:
i

rt, 649 - Sao abso!utamente irnpenhoravis:

1..)

XI - as recursos pübliccis do fundo partidàrio recebidos, nos termos
Uci

J.'t

-1

dos uos, .... .ca ora CUM pre anexar e o despacho transcrever:
LS. 107 DES TES AUTOS:
rocesso 000.97.821556-9
'rocedimerito Ordinário (em oerM)
n def,ro o redido f-fr f1 1" crndo furdo p rtith?rio. constituido
or verbas püblicas (CF. art/go 17, parágrafo 30), vepresenta bern
ubIico, mesmo depois de repassado as aqrerniacOs partidárias, e,
jUt [drUG ildU
( kf-'i l
F(- Hl )' i II H
(J '
10 PdH
1? (h..?'orino le

rm, a

1) tft1e ri

rn

.rçj ao artnarIc) a arita aquoe quo

u a a gaço assumida, 0 valor bloqueado nas contas do DwetOno Nacional do
PP.P é iridevido, tendo em vista qie a praposta rontra Orgo reinnal, infnngindo-se, assim,
a disposto no arflgo 28, paragrafo 4 11, da Le, 9096/95 e artigo 655-A, parágrafo 40,
in Códcm do Prpccr.

aao aurn:a

H

..

aspacho de fls.197 destes autos, tendo em vista

aue o blouueio de

valores de fundo partidri p deartk1QJojJl.lrinfrngir o artgo 17,

parágrafo 3 0 , da Constituição Federal, artigos 649, inciso XI e 655-A, paràgrafo
40, do Código de Processo Civil e artigos 28, parágrafo 40 e 44, da Lei 9.096/95,

ordenando o imed:ato levantarnento da cenhora e exDedicäo da czuia de
levantamento resoectiva em favor de PAP,TIDO RFPtJB1. ICANO PROGRESSISTA- PRP,
NPJ/MF 32.095.101/0001-80, corn procuraço para Fernanda Cristina Caprio D'Angelo,

errnos em que, pecie deferimento.
r'.o Preto, 06 de fevereiro de 2012.

doD'Angeo
0 B/SP 14 931

/
...... _.
p1 8 . 52O fone 17 - 330S'7098
áo josc do no preto j p - avernja rorneu stra,zi, 2092, jd.
www.feridacapnaadgados.corn.

Iw

HRNANDA CAPRIO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR lUTZ DE DIREITO DA 34 a VARA CIVEL^
CENTRAL DA CAPITAL/SP

iF

FORUM
28

00

PROCESSO 583,00J997.821556-4

PARTIDO REPUE3LICADO PROGRESSISTA - PRP, jã qu0caco, pu
cvoqad qu: esta subscreve, substabeLecimento induso, nos autos da presente Açäo
Ordinária (Execu(;ao de Sentença) que lhe move SILVIA LUCIA GONALVES vem,
respeitosamente, a presença de Vossa Excelênda expor e requerer a quanta segue:
J3

0 executado anexa induso substabeledmento, bern corro respectiva
de mandato.
S.

2. Outrossirn, em cumprimento ao r. despacho retro, anexa Estatuto Social
Ata de L:leiçäo do outorgante da procuraço de fls.562, para o fim de ser conhecida a
ccçao de pré-executividade apresentada.
3. No tocante ao FUNDO PARTIDARIO, verifica-se que foi bloqueado

ato o mcante de R $1 7 1.4 4 2,37, conforme determinaço deste r. jul20 as fis. 329.

A conta corrente que sofreu o bloquelo (Banco do Brash, ag.2502-X,
1 5 ' 2 6- 6
mantida pelo Diretório Nacional do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTAPRP, CNPJ!MF 32.095.101/0001 S0.
A mspectiva conta corrente, nos temos cia leg islaçào eteitoral em vigor, e
tin FUNDO PARTIDARIOsendo aue Para esta conta, rnensaImente

o TSE-Tribunal Su perior Eleitprp l destina valores de Fundo Partidário mediante
QR.DENS BANCARIAS.
-sta alegaço fica largarnente comprovada pelos documentos ora
tantr, extratos bancârios de janeiro/2012 a junho/2012, que mostram
Iancamentos mensais sob o tipo "632 - ORDEM BANCARIA", e conforme solicitado por este r.
juizo, as comprovantes da origern de tais operacöes, mediante documento expedido pelo
Banco do Brasil, indicando a origem de cada uma das operaçöes também de janeiro/2012 a
junho/2012, onde se 18:
53 0

jose do r$O preto / sp avenicla 'omeu strazz,, 2092, jd. wakica - cep15085520 - fone 17- 3305709
www.fernandacaprioadvogados.com.br

FERNANDA CAPRIO

'UG

.: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRAçAO - TSE FUNDO
Gestão............: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF'

Anexa-se, portanto, comprovantes
orc;om U
Boft OHd
o:.{cados abaixo, respectivamente atreladas as fis. dos autos que trazem os
extratos bancarios, cuja juntada é novamente feita nesta oportunidade:
25/01/2011 - R $67. 345,68 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls.497 dos autos);
24/02/2011 - R $75 . 589,04 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls.498 dos autos);
25/02/2011 - R $ 13.121 ,13 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls.498 dos autos);
25/02/2011 - R$35. 743,43 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls.498 dos autos);
25/02/2011 - R$40.728,79 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls,498 dos autos);
24/03/2011 - R $ 15. 338,12 (comprova origem lançamento ref. extrato de fls.500 dos autos);
# 24/03/2011 - R$108 . 514,88(comprova origem lançamento ref. extrato de fls.500 dos autos);
27/04/2011 - R $ 108. 5 14,88(corn prova origem lançamento ref. extrato de fls.503 dos autos);
28/04/2011 - R$16.923,46 (comprova origem lançamento ref. extrato de f1s.503 dos autos);
25/05/2011 - R $ 1 08 . 514,88(comprova origem Iançamento ref. extrato de fls.504 dos autos);
25/05/2011 - R $17.415,11 (comprova origem lancamento ref. extrato de fls.504 dos autos);
27/06/2011 - R $115. 607,61(comprova origem lançamento ref. extrato de fls.506 dos autos);
27106/2011 - R18.385,20(comprova orgem lançamento ref. extrato de fls.506 dos autos);
oem os documono or o ce reuo.o,
O000üh oestc r
juizo, ficando comprovado que todos os lançarnentos da conta corrente que sofreu ordern de
bloqueio tern como origem FUNDO PARTIDARIO, inclusive os de fis. 503 e 504
especialmente solicitados no despacho retro.
4. Nos termos da Lei 9096/95, que traca diretrizes aos Partidos Politicos,
os valores do Fundo Partidário devem ser usados estritamente para os seguintes fins:
so

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
/ na manutenção das sedes e servicos do part/do, permitido o pagamento
do pessoal, a qualquer titulo, observado neste Ultimo caso o limite máximo
do
50%
(cinquenta
por
cento)
do
recebido;
total
na
propaganda
doutrinária
o
poll tica;
UI
no
alistarnento
e
eleitorais;
campanhas
IV - na criaçao e manutençao de instituto ou fundacao de pesquisa e de
doutrinação e educa cáo polItica, sendo esta aplicaçao de, no minimo, vinte
par
cento
do
total
recebido.
V - na cria cao e manutençao de pro gramas de promo cao e difusáo da
participaçao poiltica das muiheres con forme percentual que será fixado
polo órgáo nacional de dire cáo partidária, observado o mInimo de 5% (cinco
por cento) do total.

Ou seja, nern se o executado quisesse espontaneamente pagar a dIvida
ora excutida, no poderia dispor de R$171.442,37 para esta finalidade, posto estaria
atuando em desacordo corn a Iegislaçäo eleitpral.

so José do 710 preto / sp - avenida rorneu strazI, 2092 jd. walkiria - ceplS085-520 - tone 17 - 330570

www.fernar1dacaprtoadvogds.wT1.

FERN ANDA /CA P P 10

De outra sorte, o Código de Processo Civil, vtiqo 6.), Xi, é txati
nntido de impossibilitar a perihora do montante, seno vejamos:

Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis:
Xl - os

recursos publicos do fundo partiddrio recebidos,riost€

Este r. jwzo, inclusive, jà se rnaniiestou neste sentido, as us. 197
dos autos, '.0la cvpa ora cumpre anexar e o despacho transcrever:

FLS. 197 DES TES AUTOS:
Processo 000.97.821556-9
Procedimento Ordinário (em geral)
lndefiro o pedido de f/s. 195. 0 chamado fundo partidário, constituIdo
por verbas püblicas (CF, artigo 17, paragrafo 3 0), representa bern
püblico, rnesmo depois de repassado as agremiaçöes parudárias, e,
portanto, nao é suscetIvel de penhora. Int. São Paulo, 18 dejunho de
2002 Ricardo Pessoa de Mel/'o Bell! Jaiz cJ Direito

Dnt di:s y,,
:<•cuto dnexd u; ::ornprovant':
co yr
rjuLu ,
tvrdv ciue seja cumprirnento do despacho de f1s.197 destes autos, tendo em
vista ciue o blociueio de valores de fundo partidário de p artido politico é ilegal por

irifringir o artigo 17, parágrafo 30, da Constituição Federal, artigos 649, inciso XI
e 655-A, parágrafo 40, do Código de Processo Civil e artigos 28, parágrafo 40 e
44, da Lei 9.096/95,ordenando o imediato levantamento da penhpra e expedicäo
da quip de levantamento respectiva em favor de PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA- PRP, CNPJ/MF 32.095.101/0001-80, corn procuraço para Fernanda Cristina
Caprv 1) 'Ancielo, OAR/P 14S,92 I
so

civ'

Thrmos em que, pede deferimento.
22 de marco de 2012.
c P
, v
nndá CistiCãprio D'Angelo
OAB/SP 148.931

são josé do no preto / sp - avenida romeu strazzi, 2092, jd. walkirla - cep15085-520 (one 17 - 3305-709a

www.fernandacaprioadvogados.c.-Ar.tr
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N'..
23 de mao de 2012 taco os presentes autos
Juiz de Direto, Doutor Christopher Alexander

•-

Roisin, designadO para esta Vara. Eu,

Escrevente I

dicànO digitei e subscreVl

Vstos.
1)

FIs. 587/589: 5991600; 604/606; 638: Trata-se de
valores constritos em conta bancâria de Partido

°olltico sob a alegação de tratar-se de vaores recebidos do fundo partidário.
0 tema e govemado pelo artigo 649, inciso XI, da
Lei n° 5.869. de 10 de ianeiro de 1973 (Codigo de Processo Civil):
Art. 649 Sao absolutamente impenhoráveis
(..)
- Xl - Os re
recebidos,

ospöbhcosdftifl d e partidáno
tido politico
da let, po

c
.4ut$

17. I

V.7T.'00-,WV f -

fC)L)LR JUDK.1AR 10 L)C) [.5 1 ADO [)E AC) >AUL(
COMARCA DL SAO PAUL L)
FORO CENTRAL
VAPA CVFTI

icje (jue .)S

rites do furklo

prT1ro

fls 4 11 1507 0.4 e tratos
fls 5661570 ha prova do

odem

d.e pmentc

at'vas ao repasse do fundo partdaro polo Ec.etso Trihunt Sperto

n^

etoraI tguarnente. h prova das ordens do paciar nt ;s tk
.

f?

-

:

H-...JUL

m-tos e irinta e sete rea's) tfts 329)
Da anáhse dos autos venf,ca-se quo a Conta
Ldncara do partido nao e destinada exctusvamente ao recebrmento do valc

fundo partidârio, havendo outros recebimentos. como o depOsrto de PS
1 58,500.00 (cento e cinquenta e otto mil e quinhentos rea's) reatizado aos
2102.2007 (ft. 412), cuja origem sedesconhece.

Todavia, arialisados os extratos bancános dos
rneses Segutntes (fis, 413/507), encontro urn depósto de R$ 1650,00 aos
04,09.2008 (em dinheiro - fts, 447); outro depósito bancârlo em dinhetro de PS
405 aos 13, 12,2010 (ft, 496); e inUmeras ordens bancárias.
0 bloqueio ocorreu aos 30.06.2011
an ban

21 12 2010 era do PS 1, 118.94 (fis. 496).
Auos

r',n

(fls, 506) 0

01

aquela data (12.20

d

parti o

duas

no valor de

decorrente do fuado pj ário (fis, 621) e outra no valor de R$ 16025.36) de
ortgem näo comprovada, gá que fora da -rE1nc3Ddt
,............

.,-I]Arfhm U. V C f

PODER JUDICIARJO DO ESTADO DE SÃO PA!
COMARCA DE SAO P:
FORO CENTRAl

'

.ioros de PS 75 589 04. RS 13 121 13 PS 35743.43
42 728 79. sendo a prrnera deconenle do funjo par1daro fs

321 i bern

L)uas novas ordens hancàras em ma(co Jis 500
15 J8 12 e HS 158 51488 ambas decorrentes do fundopattidano fl s

Duas outras ordens no mes de abril fls 503 de R
'8 514.88 e R$ 16.92346, também derivadas do fundo partdrto

027

0 mesmo se repetiu no més de mao t,fls 504
r
14

11

eceeu duas novas ordens bancárias no valor de RS

58 e R$ 7 415 11 1 quarnn!e advrdas 5
Or fm

J- ...

no mes de junho ae 20

carlido recebeu duas ordens bancánas no importe de R$ 115.607,61 e R$
18.385.20. déas antes do boqueio judicial, referentes so crédito do furido
artdârio (f!s 625'

Assm, indubitável gue Os valores Denhorados s.p
gupntas. de leQe !at& tmpassveis de serem constritas. de.-rnodo gue 0

desbiociueio da verba deve ser imediato. Providenciando o neces0no a

Z.

2) Ps 5461562Tra_eexco de pie
eecjt ua J nte pasta pelo

executado, ategando, em sums,

de parte por não ter participado do processo de conheamantoiiio ti tu1 se
executa e no ménto aega a impenhorabilidade das
bueaday'
mj q.[ia oq

JL
COMARCA DE SAO PAL
FOROCENTR
34 VARA CVF

I

1LKJ. EPE

:

ORELATORft
LUNDAMENTO E DECIDO.

:de r

1e de ,.e se

Ctt:

-

as

es
exceçâo de pre-executicade aas ra
P nem na estrangeira C adrmtda a

v

ttnfla e junsprudéncia patnas. corn senssrna restnço raquees

e a devedor, secn a obrigatonedade de garantir o juizo da execucão coni a
nstno dos seus bens, pudesse aegar vcos formais e intnnsecos do ttuc
execuçâo que a tornasse nula ipso lure, nos exatos termos dos artgos 5
do COthgo de P r ocesso CiVI$.
A

excepc8onandade da natureza do ncdente ae

eeço ce pre-executivtdade leva a conclusão de que este somente
ThSS1VeI nos ca-sos em que 0
3ada

C

juiz de oficso. podena estancar a execuçâo

a edènaa, ctus ocuN, cia nutidade do titulo em execucao au quando o

uposto devedor demonstTe de forma cabal e imediata vcio que afaste a
iuvdez cecteza e exigibilidade preexistente.
bre o tema, o Egreglo Tribunal de Just" do
esaao ae Sao Pauo
ExECucAO FISCAL Penhora - Socio - Exceçlo
de préexecutividade - Cabimeiflo - AegaçO de
prescriçào e nulidada da CDA - Princlpto da

cai'orTha processual Recursm'id(jg ii I (JTJ
(

272/260)
EXEC UQAo
a .

.4Exceçao t4V1 préSuspe-nso de
vnhoFa-

'.,FISCA

-

)DER JUDICARIO DO ESTADO DF 4() PflJV
(()1ARCA ()F, i;Ac) FfUJ1
I ()RO (EN TRiA
'4 /tP/ ( 1 /11

a

L)hi(Jri fhii

(t/ j

f

jli',

c.qr)
Jendo sec titihiado ;(fl1() flC
e,r t jç( ) A d M 1',', it) i I 1 ( la d r f A exceçao dc

r

executividade é admitida para se evitar a
penhora, no caso de flagrante nulidade do tituo,
de sorte quo possa ser constatado ao pnmeiro
exame do Juiz Necessiriade de dilayo pr'sjaTc

natéria tipica de ernbarqos, (IC IV,3V' aiaçai,
esta via - Recurso irnprowdo fq n I (Aqcvr

Sac PaiV

nstrumenIo n 690 4305I9

;mara de Direto P4bIIco - Re'ator Marie U

-

0608--VU -.-Voton 3090)
assentouse

Perfilhando essa orientação

ri

urisprudéncia do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil que a exceça de

pré-executividade impOe a existência de certos requisitos, como a nulidade do
titulo ausència de pressupostos processuais ou condiç(5es cia açao J
575 070 P Cam Rei Juiz Magno Araijo - j. 03.05.99).
matéria aduzida em sede de exceçâo pode sec
etculacia pot esta via, cuidando-se de ilegitimtdade e impenhorabitidade de
A

bens
A

impenhorabitidade de bens foi decidida acima, no

A legitirnidade

pasáá sétóagàrä

0 tttulo executivo que baseia a execuçá
• "'; i
4

',i•.

e 0 excepto que, por i .s..,

art legifima para6'
fol

tipr.r'. e&pföpara1GbraçOes.
AuW

f)

82 555 &Q7 FI5

ODF k JULAHO DO F: S AIJ() DE SAC) PAULO
COMARCA DE SAO PAUl 0
FORO CENTRAL
1 VAP ( /[
10 r

Art 5C8 So JrtHL
(.
xec ut

V CI)

40
aço executva.
DEante do exposto REJEITO
executividade

Prossiga-se na execução, apreseritando
exequente memória d,scriminada do débito e requerendo o que de diretto
Sem honorários ou custas, por tratar-se de mero
i nctde nte
0

0

3) A alegaçào de inconstitucionandade do inciso Xl
do artigo 649, do Codtgo de Processo Civil, para fins de prequestionamento
expilcito. nào medra.
Inicialmente, näo indicou qual disposthvo
constituconal foi violado pe4a normwot,tirgadaqueo revés do que alega,
nada)m-d nconstitucional, mas, antes, convota-se iiqportante escudo
dericràtico assegurador de destino certo para a verba pbca do fundo
partidário. sem tergiversaçoes do part! d
asstvet de Per)democrátca
.
em razo dejnteresses parIcu'.
-
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SÃO PAUL(
COMARCA DE SAO PAN 0
FORO CENTRAl

P

)4 VARA ( - ',IV[ I

A demo(,'.4 c ' , 1 r t,vdi&
(Cf Carlos Ayres Brlto, Town)
todas as clAusulas

(

(Ifi Ciistitinç[fr)

fli',
tI11 tOEtl() (IC) q(1,11 circ un d,1111

petreas e denials diposittvos destinados a asstqu L
I(It i file III se
Sao Pauli, 23 de rmic de 2012

t

z2w/e, 9eiL

rj
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EXCELENTISSIM O SR. DR, JUIZ DE D1RETO DA 34 VARA CIVEL DA
COMARCA DE SAO PAULO-SP

j

FERNANDA CAPRO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34 a VARA CIVEL
FORUM CENTRAL DA CAPITAL/SP

9

PROCESSO 1021795-47.1997.8.26.0100

PARTIDO REPU3L[CADO PR( ;RESSISTA - PRP,

icado,
pot-

advogada que esta subscreve, nos autos da presente Ação Ordinâria (Execuçäo de
Sentença) que Ihe move SILVIA LUCIA GONçALVES, igualmente qualificada, vem

respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:
0 partido executado informa que foi neuado Drovimento 80 Agravo de
Instrumento interposto pela autora contra o despacho de fis. 642/648 e 651, tendo a 3
Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheodo a
impenhorabilidade do valor bloqueado nestes autos por tratar-se de verba oriunda de Fundo
Partidário (artigo 649, XI, do Código de Processo Civil), afastando todas as teses
apresentadas peta agravante. A decisäo foi unânime e publicada em 15/04/14 no Dáno
Eletrônico, dela constando expressamente a revoaacão do efeito susDensivO
iniciaJmente concedido.

Por tal razão, requer a Vossa Exceência que determine o imediato
LH)nmc)uu do decidido as fis. 644, já que confirmado no Acórdão 018 anexado,
devidamente publicado e que revoga expressamente 0 efeito suspensivo conceddo
inicialmente, ordenand p -se a imediata expedic p do mandado de Ievantamento
resoectivo do montante de R$171.4437. em favor de PRP-PARTIDO
REPUBLICANO PRORESSISTA, CNP)/MF 32.095.101/0001-80, devendoconstar
da quia autorizacão Para levantamento oela advociada FERNANDA CRISTINA
CAPRIO, CPF 142.662.008-03, OAB/$P 148931.
Termos em que, pede deferimento.
São José do Rio Preto, Q5 de junho de 2014.
/
,eniId€ristina Capno
OP1I8. 931
-.
sao josé do do preto / sp - rua santo andre, 534, jardlrn europa, fone 17 -
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Praça João Mendes s/n0, 110 andar - salas 1127/1129. Centro - CEP
01501-900, Foiie: 011 2171-6233, São Paulo-SP - E-mail;
sp34cvtsp.jus.br
Uorãrio (IC Atendimento ao Püblico: das 1200miii as 191-iOOniin

S-

DECISAO
Processo FIsico n;
(lasse - Assunto
ExeqUeiite:
Executado;

1021795-47.1997.8.26.0100
Cuinprimento de Seutenca
Silvia Lucia Goiiçalves

Partido Republicano Progressista-prp

.1 uiz(a) (Ic Direito: Dr(a). A(IiIsOfl Aparecido Rodrigues Cruz

40
\'isto.
01. FIs. 707 e 714/715-. Na manuteiição da decisão recorrida (fis. 644), e então de
efeito imediato, o efeito suspensivo antes concedido no grau recursal (fis. 671) foi revogado
expressainente (fis. 711). A noticia de Recurso Especial e Recurso Extraorduiârio nào são óbices
não consta 0 contrarlo ao que, no revogado, deve ser o imediato e, riestas circunstãncias, não ha
adequacao a exigCncia de caução de parte executada.
02. (nviável teiltativa de conciliaçào pelo juizo. Nào consta ãiiimo efetivo a tanto
e, ademais, não ha necessidade; as partes, podem, querendo. realizar o adequado a trausaçOes
extrajudiciais.
03. Expeca-se mandado de levantamento a executada (fis. 707 e 763).
Após, aguarde-se nianifestaçao adequada da pane exequente.

40

Intime-se.
São Paulo. 06 dejunho de 2014.

DOCUMENTO ASSINAflO ENGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESS 0 A MARGEM DIREITA
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COMARCA DE SAO PAULO
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Praça João Mendes s/n°, 11° andar - salas n° 1127/1129. Centro - (I'EP
01501-900, Fone: 011 2171-6233, São Paulo-SP - E-mail:
sp34cv(tisp.jus.br
Uorario de Atendirnento 80 Püblico: das I2h3Omin as l9h00min
DECISA 0

('lasse - Assunto

1021795-47.1997.8.26.0 100
Cumprimento de Sentenca -

Fxequente:

inforntação disponIvel>>
Silvia Lucia Goncalves

1toccsso Fisico n°:

Assunto Principal do Processo

<<

rNenliuma

PuiiiJo Repubhcano Profressisa-prp

sccutado

Juiz(a)dc 1), li lciio. u/a ). 2'dilsorN iIoftecidu lod

ucs (iu/.

^.7j
V s tos.
0 I. No excesso de foihas, forme-se urn novo volume.
2. No anteriormente levantado, na necessidade de satisfaçao da exeduçAo, segue,
conlo partc deste, o cabIvel a penhora de dinheiro em depósito on aplicacão financeira. Observo
que, neste pnmeiro momento, é inviável excluir quaisquer alcances a pesquisa de ativos em norne
da parte executada. A hipótese serve, neste aspecto, a indisponibihdade on informaçôes ao limite

indicado na exedução.
3. Decorrido o prazo ao 'BACEN-JUD', traga a estes autos o que for obtido e,
respostado, intirne-se a parte executada ao que couber, corn prazo de manifestacOes em 15 dias: no
eventualmente infrutifero ou irrisório, concluos aos deinais termos.
Intime-se.

I.

São Paulo. 27 de outubro de 2014.

DOCIJMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARCEM DIRLITA

HRlLANDA C A PR 10

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34 a VARA CIVEL

FORUM CFNTRAL

DA

CAPITAL/Sp

PtoCESSO 102 1795 t7. 1997g.j6.uj0o

PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA - PRP, ji
LJ(

he muv

SILVIA

quaiiticuu. pur
ta subscreve, nos autos do presente Cumprimento de Sentença poe
LUCIA GONçALvES, igualmente qualhcad, vnm re;pEitosarnent :. a

.H

L'UqLt.)

-,c.22.161
.ior bloqueado RS35.229,55
so
..xa Federal ag. 1610

cc. 34-1

Valor bloqueado RS24.931,57

CONTA RECEBIMENTO DE VALORES FUNDO PARTIDARIO
Banco do Brasil ag.
Valor bloqueado

2502 c.c. 15.236

R$138.220,80

3. Esta Juma conta, Banco do Brasil ag. 2502 cc. 15.236, conlormc
extrato anexados, é exclusivarnente destinada ao recebirnento de valores de FUNDO
PARTIDARIO. Anexa-se extrato do outubro/H para dernonstrar que Os valores que
entrararn na conta em 24/10114 tm ongern na Secretana de Adrninistraço do Tesouro.
Nacional, valores estes bloqueados por orde'm deste

JUZO,

ER [I li ANDA /CAPRIO

3.

FUNDO PARTIDARJO E IMPENHORAVEL.

J(U

Cid

In

r

j,

qu kCi

dfteLLc5

ao

dCUC5 i

Pdrtdário devem ser usados estritamente para os seguintes fins:
Arr. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
/ - na manutençâo das sedos e serviços do part/do, permitido o pagamento
de pessoal, a qualquer fitulo, observado neste ültimo caso a I/mite maxima
de
50%
(c/n quenta
por
cento)
do
total
recebido;
II
na
propaganda
doutrinária
e
polItica;
Ill
no
alistamento
e
campanhas
eleitorais;
IV - na criaçäo e manutenção de instituto ou fundacao de pesquisa e de
doutrinaçao e educação pa/it/ca, sendo esta aplicacao de, no rn/n/mo, vinte
par
cento
do
total
recebido.
V - na criação e manutençao de programas de promoçao e difusão da
participação politica das muiheres con forme percentual que sera fixado
pelo órgao nacional de dire ção part/dana, observado o minima de 5% (cinco
por cento) do total.

Gu

nn se u executadu qusesse espontaneaFflente pager a divide
ura e<cutda, na ooderia dispor deste valor para esta l9nalidade, posto estaria atuando em
desa o cc corn Iegislaçäo eleitoral.

cntido dc

SLjd,

De outra sorte, o Código de Processo Civil, artigo 649, XI, é taxativo rp
ossbiUtar a penhora do montante, seno vejamos:
Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis:
Xl- as recursos püblicos do fundo partidário recebidos, nos termos
da lei, par partido politico.

Este r. juIzo, inclusive, já se manifestou neste sentido, as fls. 197 dos
LIUtOS, CUjc cope ora cumpre anexar e o despacho transcrever:
FLS. 197 DES TES AUTOS:
Processo 000.97.821556-9
Procedimento Ordinário (em geral)
/ndefiro o p edido de f/s. 195. 0 chamado fundo partidário, cons tftuIdo
ppj verbas páblicas (CF, artigo 17, parágrafo 30), representa bern
püblico, mesmo depois de repassado as agremiaçoes partidárias, e,
portanto, nao ó suscetivel de penhora. Int. São Paulo, 18 dejunho de
2002. Ricardo Pessoa de Mel/ia Belli, Juiz de Direito (GRIFO NOSSO)
Por firn, a responsabilidade de urn órgo partidário é restrita àquele que
no cumpriu a obrigação assumida. 0 valor bloqueado nas contas do Diretório Nacional do
PRP é indevido, tendo em vista que a proposta contra órgo regional, infringindo-se, assim,
são jose do no preto / sp - rue Santo anare, 534, jardlm eurooa, forre 17- 32J-*

LPNANDA/C A P p i
c: disposto no artigo 28, park,

fo 4, da Lei 9096/45 e artiqo 655-A, paráqrafo

nme impeflhorabl!ciade de
4u:ct:u
Partidário e determinaçäo de desbloqueio da conta corrente Banco do Brasil ag. 2502
J. 9aIesc;tr

cc. 15.236 jâ foi exaustivarnente debatida nestes autos, tendo sido objeto de Agravo de
Instrumento autos n. 0138131-04.2013.8.26.000, cópia anexa, que consagrou a
npenhorabiUdade de valores desta natureza nestes autos e por decisão unânime da 3

Câmara de Direito Privado do Tribunal de )ustica de São Paulo determinou o
clesbloqueio.
5. Na sequência, este r. ju(zo atendendo deciso do agravo de
nstrumento determinou o desbloqueio (despacho anexo), e por ora, novamente ordenou
cocEco BACENJUD quo c In1nounovameflte no bloqueio do FUNDO PARDARIO.
Po cwu, cqu r \/oca EcrncH ow 'Jcwrine wJcqdcu da
pennoru on inc uspeciflcamente da conta Banco do Brasil ag. 2502 c.c. 15.236, valor
bloqueado R$138.220,80, por ser impenhorável em razão do artigo 649, XI, Código
de Processo Civil, Fundo Partidário, ordenando-se a imediata expedicão do

mandado de levantamento respectivo em favor de PRP-PARTIDO REPIJBLICANO
PROGRESSISTA, CNP)/MF 32.095.101/0001-80, devendo constar da gwa
autorização para levantamento pela advogada FERNANDA CRISTINA CAPRIO,
CPF 142.662.008-03, OAB/SP 148.931.
Termos em que, pede deferimento.
So José do Rio Preto, 05 de povembro de 2014.

Fera rInaCapno
OAB/-5P148.931

o jose do rio preto / Sp - ma santo andre, 534, jardir)
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COMARCA DE SAO PAULO
FORO CENTRAL CIVEL
34I VA RA CIVEL
Praça João Mendes s/n 0, 110 andar - salas n° 1127/1129, Centro - CEP
01501-900, Fone: 011 2171-6233, São Paulo-SP - E-mail:
sp34cv(7)tjsp.jus.br
liorário de Atendimento ao Püblico: (las I2h30min as 19h00rnin
DEC ISA 0

OcO 1kCO 11°;
(lasso - Assunto

1'xequente:
1xccutudo

1021795-47.1997.8.26.0100
Cumprimeiito de Seutença - Assunto Principal do Processo << iNenhurna
inforniacão disponivel>>
Silvia Lucia Goucalves
Partido Republicano Progressi.sla-prp

go

Juiz(a) do I)ncito; [)i(a ). Adilson Aparecido Rodri gues Cruz

Visks.
Nos documentos luntados, aqucles valores relacionados ao Banco do Brasil
advieram do Tesouro Nacional, tendo como origem a Secretaria de Adininistração TSE.
('aractei-izada a impenhorabilidade na forma da tese veiicedora nestes autos.
TmpOe-se, nestes aspectos, no inequlvoco, a liberação dos valores relacionados a
ordens bancárias vinculadas como fonte daquela Adrninistração Pñbhca. Somados pois Os valores
Inequlvocos a quantia a ser liberada é de R$132.423,53. As demais quantias não constam como
inequivocas. Querendo outra quantia na forma do pleiteado, deverá trazer docurnentos inequivocos
corn fatos e fundamentos de direito.
A quantia remanescente permanece nos autos, podendo a parte executada
manifestar-se em 15 dias ao que entender de direito (475-i, no que couber).
De outro lado, em feito que se arrasta, no atendirnento pessoal da advogada da
parte executada, em contato verba, acoiho corno razoável o comparecirnento das partes (599, 1 CPC
c/c 125, IV do mesmo código). para tentativa de conciliacão entre os interessados. Para tanto
designo o dia 19 de novembro de 2014 as 17 :30 horas.
Expeca-se o necessário a Iiberaçao determinada riaquela especifica quantia, corn
brcvidadc, e também a intirnação a audiéncia, esta pelo Diário Oficial.
intime-se.
São Paulo, 06 de novembro de 2014.

DOCtJMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGFINI DIREITA

EIEiC.
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Piocesso Fisico n:
(lasse - Assunto
LxeqacnLc:
Executado:

TRIBUNAL DL JUSTIA 1)0 ESTAI)O I)F SÃO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO
FORO CENTRAL CiVEL
341 VARA CIVEL
Piaça Joao MendLs sin", 1 V andai - sal,.ts n' 1127/1129, Centro - CEP
01501-900 Fone: 011 2171-6233 SoPaulo-SP - E-mail:
p34cv(a4j sp.jus.br
llorário de Atendiinento ao Püblico: das 12h3Omin As 19hOthnin

14L F.

TERN.IO DE AUDLENCIA
102179547.1997.8.26.0100
Cumprimeiito de Seiitença - Assunto Principal do Processo <<
Nenhurna informacäo disponivel>>
Silvia Lucia Goncalvcs
Partido Republicano Progressista-prp

Em São Paulo, aus 19 dc noveinbro de 2014 as 17:30, na sala de
audencias, sob a condução do Dr. Aditson Aparecido Rodrigues Cruz, apregoadas as partes,
compareceram a o advogado da parte autora, Alberto (Juelman OAB/SP 60.460 e a advogada da
parte ré Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931. A proposla conciliatória rcstou infrutIfera,
razão pela qua] a parte cxccutada aprcscntou Impugnacão ao termo dc sentença, na pencão quo
nra faz juritar aus autos. No prosscguinicnto, na anuência do ambas as partcs a tentativa do
conciliaço prosseguiu, e pelos próprios interessados restou frutliera nos seguintes termos: 1 A parte autora, or sen advogado nu quem suns vezes fizer levantará em son favor a quantia total
cxisteiite na conta judicial. na niedida cm quo já OCOTCU 0 lcvantarncnto pela partc ré nos tombs
do antes detcrminado, c no rernaucscenle, no agora acordado a quantia dcvida a exequentc. 2 Scm prctuIzo do levantamento oia acordado cm favor da parte cxcquerltc, a parte rd lhc pagará
mais a quantia dc RS50.000,00 (cinquenta mil rcais). 0 pagarnento da quantia renianescente
(R$50.000.00) etetivar-se-á em 5 (cinco) parcelas iguais e mensais de RS10. 000.00 (dez mit
rcais) cada urna, todo dia 30 (trinta) de cada més on o primeiro Wa ütil subsequente.
sucessivamente, iniciando-se em dezenthro de 2014. 3 - Os pagamentos das prestaçöes
rcmanesccntcs efctivar-se-ão mcdiantc depósito identificado em coma hancáiia do titularidadc do
advogado da parte autora Alberto Guclman, CPF: 222.672.398-61. no Banco Santander, agenda
4772, conta colTente 01000690-8. servindo os comprovantes de depósito hancários como recibos,
exceto se ressalva houver no respeclivo documento eletrônico expedido. 4 - 0 não pagamento de
quaisquer das paicetas iiiiplicará em vencimento antecipado das dernais, corn correção
• monctaria, juros le g sobrc o montante devido, acrescida multa do 20% do total dcvido. 5 Eventuals custas restantes pela parte ré. Honorários já repartidos entre as partes. 6 - As partes,
cm face do acordado, requcrern a suspensão do feito ate scu final pagarnento. Corn o acordo
cumprido, a parte exequente desistirá de quaisquer outros recursos eventuatmente pendentes A
seguir pelo MM JuIz foi proferida a seguinte dccisão: VISTOS. ILOMOLOGO, par que
produza sells juridicos efeitos tcgais a transação ccicbrada ncstcs autos. Em consequCncia, no
requerimento dc ambas as partes, suspendo o fcito ate o final pagamento. Aguardc-sc o
cumprirnento espontaneo e, decorridos estes, man ifeste-se a parte exequente, sob pena de
extinçao do feito polo pagameuto. As partcs sacm intirnadas. Lido c achado conformc, C
devidamente assinado. Eu, Jaime Lea! Brito, digitci.
MM.Juiz(a):

Adv. Rcqucrcnte:

Adv. Requeridos(s):

A (be no cjuetinaiz
Mvogaéo
yj tj SR. DR. JU1 DE
DI REITO DA MM a 34a VAJ
DO FORO CENT
RAL
DA CO
Proc.
MARCA DA CAPITAL
1795-47. 1997.

CIVEL

8.26. 0100.

ty
SILVIA LUCIA Gc ALy1, por seu
advogado que esta subscreve, nos autos da Execifçao de$'eiztença , que
promove em face do PART1DO REPUBLICA$O PRdGRESSISTA PRP , perante este MM' Juizo e corrpectivo Cartório, vem
respeitosamente a presença de V.Exa., r9fterando o anteriormerite
peticionado em data de 06 de agosto p.p. (cópi doe. anexo) que, salvo sejá
tenha sido aberto outro volume que não foi disponibilizado ao advogado
que esta subscreve, não se encontra acostada aos autos, pede vénia para
atualizar o seu crédito para o més de Set/14 em curso, para em sequéncia
requerer
ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
Juiz de Dfreito
34' Vara Cfvel Central

ATUALIZACAO DO CREDITO (SETEMBRO/2014)
. . . . . . 82.000,00
Principal Indenizavel - 100 salários minimos.................8.200,00
Multa Art. 475-J do C.P.C. (Fls.216) ...... 10%.........................
Juros de Mora de 1% a/rn... (Art. 406 do CC) a partirda
206 meses = 206% ......................... 185.812,00
citação (08/97 a 09114) Custas ProcessuaiS
297,21
R$ 102,40 (06/97)............................................................... .12,40
4,38 (02/98)....................................................
7,27
R$ 2,60(10"98)...............................................
19,10
R$ 7,24(10/99)..........................................
41,97
R$ 17,02(10/00).........................................
24,75
R$
......... (02/05).....................................
22,25
R$ 15,00
....................... - 55.20240
R$ 22,00 (05"14) ................................
ffonorários adV0tS ....................
- 331.639,35
r1M()rj%J_j (09/201 4) ... (*)
Tel/Fax (55-11) 3259 0777
-c
PwU) &P.
25COJ 110 rr Q141
Br4i0 QniS.

rn

'V

/1 uvogado

c(*)
orrigido
e acr
Do total
retro apurado deverã ser abatido o valor, devidamente

1.500,00 (urnescido
mu e dos juros bancárjos penhorados de R$
quinhe05 reais)
disposiç0 deste
o
de positado em Conta Judicial a
J1 ø na Caix
Marco/700 1
(F1 186)
a Econômjca Federal no mê ____
49
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dtgnar. V.Exa:

I ste posto,

reverenciosafllente requer

a)

H (MIO logar a atu alizacao

b)

Acj oiai- 0 COflVflj0
BA
d ep6sit05 bancárjos de CEN/JUD no sentido de bloquear, dos
t itularidade do PARTIDO
REP UBLICANO
PROGRESSISTA - PRP (CNpJ/MF
di
32.095.1 01IOO1 .. 80) a
sposiçao deste MM° Juizo, o valor de R$
3 35.000,00 (trezentos e
trjnta e Cinco mil reais), valor este aproximado, já p
revendo Os juros
e atualizaçao monetárja incidentes;

C)

do credit0 retro apurado;

Julgar os Embargos a Execuço,
em apenso, de formas a permitir se
esgotem as instâncias ordinárias, condicâo de eventual apreciaçao
pelos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal
dos
Recursos Especial
e
Extraordjnárjo nestes autos
t empestivamente interpostos de forma retida.

Termos em que, invocando
r0cessarnentO em virtude da idade da requerente (FIs.a Priorjdade de
735/36), assjm
como lhe seja concedida a Assistência Judiciária Justiça Gratuita) nos
termos da declaraçâo de prOprio punho firmada pela requerente acostada a
fis, 716 dos autos
Do deferimento,
E. r.
São Paulo, 19

seteilpro,,de 2014.
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34 a VARA CIV

FORUM CENTRAL DA CAP!TAL/SP

Fh

PROCESSO 10217954719978.260100

O
PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA - PRP, j6 qualificado, por
suu ddvoGdca cue esta subscreve, nos autos do presente Cumprimento de Sentenca que
Hie move SILVIA LUCIA GONçALVES, igualmente qualificada, vem respeitosamente a
pronçu ie \osu ExcelOncie expor e requerer 0 quento scque
Em cumphrneoto ac) acordo fbrmaHzado nos autos, o paWdo executa(To
anexa comprovante de depásito das parcelas abaixo, realizados na conta corrente do

patrono da exeqüente, Dr. Alberto Guelman, Banco Santander, ag. 4772, c.c.01-000690-8,
indicada no termo de audléncia respectivo:
4

0

a) PARCELA 1/5 - R $ 1 0000,00 - 18/12/14
b) PARCELA 2/5 - R $ 10.000, 00 - 30/01/15
Termos em que 1 requer a juntada para comprovaco nos autos.
Sao José do Rio Preto, 02 de fevereiro de 2015.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 118,931

säojosé do rio preto / sp - rua Santo andre, 534, jardim europa, fone 17— 3234.2468
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REDE BE ASENCIPS SANTANDER
BEPOSIIB EM CONTA CBRRENTE
DATA CONTAB1L18J12/E1
t8/12/2014 13:57;10
34
AV
B
BASSI
01
LOCAL: 033.
23
TERMINAL:
.

contav6s acima

TRSACAO

i531

ALBERTa GUEL1IAN
772 CONTA j-68
BANCO 033 AGENC1A :

BEPOSITADO POR: prp

Ø.Ø

EN DINHEIRO
EM CHEQUES

CONTA
BANCO AG.
001 252 870162366 8619

CHEQUE

VALOR

VALOR TOTAIACREDITE NA SORTE. CON OS TITULUS BE
CAPITALIZACAD DO SANTAHOER VOCE CUNCDRRE A
PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE 0 SANTAMUER
QUALUER CAIXA ELETRONICO

INTERNET BANKING OU

PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

SBR 043
øt531

tB.øøø,BR 202
3 181220t4 ØB
CONTAMAX
Ø33_4772B1B69ø
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REBE CE AGENCIRS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
DATA CONTABIL:30/01/2015
30/01/2215 14:11:08
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TERMINAL: 000003
TRANSACRO: 0001845
ELBERTO GUELMAN
SANCO: 033 AGENCIA: 4772

CONTA: 01-000590-8

Ls) PSLocrc&
fEIPOSITADO FOR:
DINHEIRO:
HEQUES:
CHEQUE
CONTA
S NCO AG,
5511
2502
7300152366 851941
NLOR TOTAL:

VALOR
10.00000
10000,00

OSEUITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEN BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARR PAGAR.
SCESSE A OPCAO EMPRESTIMUS DO CAIXA ELETRONICO
(I CONHECA AS CONDICOES.
SUJETTO A ANALISE BE CREDITO.
S PARTIR CE MARCO BE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA BE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR CU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANUER.

003 30012015 0131
001845k 033-4772-001000690-8
SOR 0434

10,000 0@R 2002
CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO UI
CONFIRA NOME, CUNTA E VALOR

FE R ri A N DA /CAPPIO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34a VARA CIV
FORUM CENTRAL DA CAPITAL/SP

0

PROCESSO 1021795-47.1997.8.26.0100

PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA PEW, jé quaHflcado, por
sua advogda quo esta subscreve, nos autos do presente Cumprimento de Sentenca que
he move SILVIA LUCIA GON(;ALVES, igualmente qualificada, vem respeitosamente a
nresença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:
Em cumprimento ao acordo formalizado nos autos, o parddo executa'do
anexa comprovante de depósito das parcelas abaixo, realizados na conta corrente do
patrono da exeqüente, Dr. Alberto Guelman, Banco Santander, ag. 4772, c.c.01-000690-8,
indicada no terrno do audiência respectivo:
a) PARCELA 3/5 R$10000.00 - 26/02/15
Termos em quo, requer a juntadu Para comprovacJo nos autos.
S2o Jose do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2015.

Fernand i a Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

sojosê do rio preto / sp - rua Santo andre, 534, jardim europa, fone 17-3234.
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EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34a VARA Ci
FORUM CENTRAL DA CAPITAL/SP

PROCESSO 1021795471997.8.26M100

PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA PRP, jâ quaHficado, por
sua acivogada quo esta subscreve, nos autos do presente Cumprimento de Sentença clue
he move SILVIA LUCIA GONcALVES, igu&mente qualificada, vem respeitosamente a
presenca de Vossa Exceléncia expor e requerer o quanto segue:
Em cumphmento ao acordo formaUzado nos autos, o partido executdo
anexa comprovante de depósito das parceas abaixo, realizados na conta corrente do
patrono da exeqüente, Dr. Alberto Guelman, Banco Santander, ag. 4772, c.c.01-000690-8,
indicada no termo de audiência respectivo:
a) PARCELA 4/5 - R10.000,00 - 24/03/15
Termos em cue, requer a juntada para c:omprovaco nos autos.
Sac José do Rio Preto, 24 de marco de 2015.

r'ndCtna Caprio
OA/SP 148931

são José do rio preto / sp - rua Santo andre, 534, jardirn europa, fone 17 - 3234.2468
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VALOR
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FERNANDA CAPRIO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34 a VARA CIVLQ F nc
FORUM CENTRAL DA CAPITAL/SP
k
1 58

PROCESSO 1021795471997826M100
ft

PARTIDO REPULLICADO PROGRESSISTA PRP, já quaficado, po
sua advogada que esta subscreve, nos autos do presente Cumprimento de Sentenca que
he move SILVIA LUCIA GONçALVES, igualmente qualiflcada, vem respeitosamente a
presenca de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:

Em cumprimento ao acordo formalizado nos autos, a partido executado
nforma que cumpriu integralniente o pagamento das 05 parcelas mensais fixadas,
comprovantes em anexo, descriço abaixo, mediante depósitos mensais na conta bancria
do patrono da exeqüente, Dr. Alberta Guef man, Banco Santander, ag. 4772, c.c.01-0006908, indicada no termo de audinca respective:

a)

PARCELA 1/5

PARCELA 2/5 c) PARCEL/k 3/5 d) PARCELA 4/5 a) PARCELA 5/5 b)

RiOOOO,OO - 18/12/14

R $ 10.000, 00 - 30/01/15
R$10.000,00 - 26/02/15
R$10.000,00 - 24/03/15
R$10.000,00 - 27/04/15

so josé do no preto / sp— rua santo andre, 534, jardim europa, forie 17 -

FERN ANDA

CAPRIO

Do exposto, o executaC() equer a Vossa Exceência;
a) seja determinado a exeqdente quo cumpra o item 6 doFcordo
is 1:1 " ^-c t
hornoogado na audiência de 19/11/2014, qul seja, desista de quaisquer re ursus

eventualmente pendentes referentes aos presentes autos, apresentando a comprovaco do
cum p rimento recIproco das obrigaçöes e extinço final do feito.
b) por fim, seja extinto o feito nos termos do artigo 269, III, do Código de
Processo Civil.

Termos em que, pede e espera deferimento.
So José do Rio Preto, 27 de abril de 2015.

Fernanda Cr4stina Caprio
OAB/SP 148.931

I.

so José do do preto / sp - rua santo andre, 534, jardlm europa, fone 17— 3234.
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RE[E CE ACEiCJAS 5AHThWUZ
CEFOSITO EM UNTA CORRENTE

27/34/2015 12:52:37 DATA CONTABIL:27104/2015
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TRANSACAD: 0081230
TERMINAL: 0000003
ALBERTO GUELMAN
BANCO: 033 ASENCIA: 4772 CONTA: 01-00068W-B
DEPDSIIAOO POR: cnpj32095101608180
EM DINIfIRO:
[14 CHEQtES:

00
10.000,60

BANCO AD.
CONTA
CHEQUE
21 2502 5200152368 852019
VALOR TOTAL:

VALOR
l0.00000
10.00008

P

6ANIL TEM O. FROGRA$E A RECARGA DO SEU
CEULAR PRE-PAGU NOS CAIXAS ELEIRONICOS
CU NO INTERT 8ANI(tNS,
COIFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.
A PARTIR BE 81-05-2815 ENTRA EM VIGOR A NOVA
TABELA DE SERVICOS PARA PESSOA FISICA.
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ARTID0
EPU BLICANO
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NOTA EXPLICATIVA
MARCO MARCHEUI S/A HOTElS
09/02/2015 R$2.420,00
DESPESA: aluguel de salão para evento partidário
vINcuLA(;Ao PARTIDARIA: aluguel de saläo para realizaçäo de evento
partidário do Diretório Nacional e Presidentes Regionais do PRP de todo pals.
EVENTO: Reuniäo Nacional de Presidentes Regionais do PRP para discutir Os
resultados das elelcóes de 2014 e estratégias de fihiacão partidária e
formacäo de chapas para as eleicôes 2016.
LOCAL: Marco Marchetti S/A Hotels (San Marco Hotel), situado na SHS Q.
05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - Asa Sul, Brasilia - DF, 70322-914,
realizado no dia 17/01/2015, conforme convocacão do partido.
DATA DO EVENTO: 17/01/2015
DOCUMENTOS COMPROBATÔRIOS:
a) Nota explicativa;
b) Convocaço partidária;
c) Lista de presencas;
d) Ata manuscrita da reunião, redigida no Livro Partidário;
e) NotIcia do evento na Revista Republicana n.19 (fevereiro/2015);
f) NotIcia do evento no site do PRP
g) Apresentaco dos resultados das eleicöes 2014 discutidas no evento;
ri) Fotc; rlc evnto.
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MARCO MARCHETTI S/A HOTElS
Extrato de Conta
Some:

PRP OS,03-B/2015
Uh:

Empre:oa:
Bum.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Doc :32095101000180
Class. Fiscal:

Reserve:
Ad/Crl/C52:

Endereco:RUA SANTO ANDRE,

534
- JARDIN EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SQ14-490 DRASIL

Cflqada:

FUflCiOflLrIO:TCARVALFIO
EmissOo:

21/01/2

Partida:
Fit

67
t•

CONTA ENCERRADA Hóspede:
Data

Documento

18/01/2015

Num. Doc:
Descriçao

21/01/2015

Empresa

Usuário
2.200,00

Poco de Internet
A Faturar

12/01/2015

Designacao:pRp OS 03-B/2015

Hóspede(s)

UN

200,00
-2.420,00

Taxa de Serviço

2.400,00 MPONTES
-20,00 MPONTES

20,00

tais:

Resumo
HOspede:,

do Extrato

Designacao: PRP OS.03-B/2015

Descrição
A Faturar
Aluguel do Saiao
Ponto de Internet
Taxa de Serviço

2C

Valor Total
-2420,00
220(1,00
200, 00
20,00

Note Declato set solidarlarrierite respons4vei polo pagaroerito destafatijra corresponder
i te coo 'Ietviços ((tilizados
declare that still be loiritly reoporioii:iie br the pa/merit of rival es related to services c0080rneri

0,00

Numoro da Nota

38218

Nome do Hospede -

Perlodo

PRP OS.03-13/2015

BaxaParcal::

20/1/2015

Valor

19/1/2015

0,00

Total das Notas:
Comissâo:
RetencOes:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber:
Data de Emissão:

2.420,00
2.420,00

ti

2.420,00
/68
2/1/2015 I

SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61)2103-8484/(61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarcosanmarcocom.br
CNPJ [J0.80.0[8,'ü001-00 Inc. estacUal 07.31 0.lS2/U01-5
N(imero da Fatural

38218 3NEJ

T
2.420,00

Valor

Nümero da Duplicata

38218 3NE

L
Cliente:
Erldereco:
Cidade:

Vencimento

L

09/02/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

SP

CEP:

Praca de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180
Valor
Por
Extenso

lnscr. Estadual: ISENTO

lnscr. Municipal:

Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reals************************************

15014-490

I 161*44
ARTIDO
EPUBLICANO

VIVA

i [•]it'4[s1NI

Sào José do Rio Preto, 24 de noverribro de 2014.
69
mo Sr.

JULIO CEZAR ZUZA DA COSTA
DO. Presidente Regional
ACRE ... AC
._

pelo seu PRESIDENTE NACIONAL, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,

CONVOCAR, vossa senhoria para uma reunião de PRESIDENTES REGIONAS, a
ser realizada no dia 17 de janeiro de 2015, dás 8:00 horas as 18:00 horas, no Hotel
San Marco, em Brasilia-DF, SHS-Qd.05-BLC-Asa Sul, telefones para reservas
(61)2103,8441 e 2103.8442, corn a seguinte:

1) Resultados das eleicöes 2014.
2) Outros assuntos de seu interesse,

SUA PRESENA E OBRIGATORIA - DE ACORDO COM A RESOLUçAO No
00212007, ARTIGO 10, CAPUT E PARAGRAFO UNICO.
Atenciosamente,

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente Nacional

Rua Santo André n°. 534 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br
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Presidentes devemI1fW
grupos
de com
I
our

o

desempenho do PRP em cada
Estado brasikro nas &eicOes de 2014
fol amplamente debatido durante a
encontro de presidentes regionals,
reaUzado em janeiro passado, em Brasilia. Segundo o presidente Nacional,
Ovasco Resende, o sucesso nas urnas

de cia boa sintonia dos regionais
us dirigentes municipais e seus
respectivos agentes politicos
" inadmissivel que a presi
dente regional náo tenha contato corn
urn de seus vereadores, que no saiba
como é a atuação do seu deputado
estadual ou prefeito. El inadmissivel ferramenta de cornunicação, especialmente quando é usada de forma
que o presidente regional näo tenha
carreta, ou seja, exclusivamente para
na agenda do seu celular o cantata
trabalho, sem piadas, correntes ou
do presidente municipal, ou que não
saiba quem esta sendo filiado nos mu- mensagens de cunho religioso", observa a secretárioieral da Nacional,
nicipios do seu Estado", diz Ovasco.
Segundo a presidente, a mesmo
ide Arantes.
A ordem é que cada regional
principlo d válido para as membras da
crie urn grupo no Whatsapp corn Os
Executiva Nacional corn relação aos
presidentes municipals, a esses, par
presidentes regionals. Par isso, e ate
sua vez, criern urn grupo corn as fihi
para servir de exempla, fol criado urn
ados do partido na sue cidade. "0 PRP
grupo no WhatsApp corn as principals
predsa de urna forte rede de comulideres do partido em nIvel nacionaL
"Esse aplicativa d urna excelente nicação, corn trabalho serb, para for-

talecer o grupo e obter o sucesso nas
eleiçöes de 2016 e 2018", destaca.
Em São José do Rio Preto (SP),
onde LelC Arantes C a preside nte municipal, a grupo do diretdrio foi criado
cam empolgacão pelos fihiados. "Pelo
Whatsapp é possivel debater as assuntos que são destaque na imprensa
local, comentar sabre a sessão na Camara ou mostrar aquelas irregularidades que estão visiveis no dia a dia
cia cidade e que podem servir como
urn projeto politico para a partido local", afirma a perrepista Esia Silveira.
RubI'tifl
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Presidentes regionais do PRP se renem em Brasilia

PRP Espirito Santo

0 presidente Nacional do PR[ Ovasco Resende, convocou
todos Os presidentes rcgionas do partido para urna reunião
Presidentes regionais do PRP so
reUnem em Brasilia
rcservada, no 61timo sábado (17), cm Brasilia. Segundo o
presidente, o encontro fiji o momento de discutir o resultado
dalegenda na elcicio 2014 c planejar estrattgias pala as cteiçOcs municipais de. 2016.
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Porcentagem da votacode Dep. Federal de 2010e 2014
Eleco do 2014
Eleicâo do 2010
ITotal T
Diferenca do
Tota4
de
Vo
Estados
Estados
leitos
Votos
4,736
Acre
11
Acre

de ieitos

n]

Votos

Porcentagern da votaço do Den. Estadual do 20100 2014
Eleico de 2014
ode 2OlO
Total do Eleitos
I Diferenca do
Total dc J
Estados
Votos ^ Eleitos
EstadosVotos
Vot o
2Ace
25,911
1
11.6911
Acre

s L_

'

PkP

ALAGOAS
Porcentagem da votaço do Dep. Federal do 2010e 2014
Eleiçâo de 2010
Eleiço do 2014
Total de Eleitos
Diterençade
Total do
Votos
Estados
Estados
Eleitos
Votos
Votos
Alagoas
Alagoas

_J 2.766 L

Porcenta gem da votacão do Dep. Estadual do 2010 e 2014
Eleiçao do 2010
Eleicaode 2814
Total de Eleitos
Diferencade
Total do
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Alagoas

4.925

vr

andre@prp.org.br
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Alagoas

2.848

'

17

%

03/05/2019

AMAPA

N

AL

83

Porcentagem da votaco de Dep. Federal de 2010 e 2014

Eleçào de 2010
Eteic3o de 2014
-r
Total de Eleitos
Diferença de
Total de
Votos Eleitos:
Estados
Estados
Votos
Votos
2,582
Amapá
5,130
Amapá

I.

Porcentagem da votacão do Dep. Estadual do 2010 e 2014
Eleiçäo do 2010
EJeico de 2014
Diferencade
Total do Eleitos,
Total de
Votos Eleitos]
Estados
Estados
Votos
Votos
Ama pa
2,113
Amapa
7.409

Presidentp.aroa

0

-

'P

AMAZONAS
Porcentagemda votacao do Dep. Federal de 2010 e 2014
Eteiçâode 2010
Eleçao do 2018
Total de Eleitos
Diferencade
Total do
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Amazonas
12.753
13.776
Amazonas

-

T

Porcentagem cIa votaçâo do De, 1). Estadual do 2010 a 2014
Eleicão do 2010
Eieicão do 2014
Diferencade
Total do Beitos
Total do
Votes Eleitos
Esta dos
Estados
Votes
Votos
100.813
1 Amazonas
Amazonas
.96.878
3.934

-

R

andre@prp.org.br
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BAHIA

84

Porcentagem da votacaode Dep. Federal do 2010e 2014
T
j
Eleição do 2010
Ekiçao do 2014
Diferencade
Total de Eleitos
Total de
Estados
Estados
Votosjtosjvotos
Votos
(13.576) 2187%
Bahia
62.072
1
Bahia
j 75 648

Porcentagem da votaco de Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleicao do 2014
Eec.o de 2010
Diferencade
Total de Eleitos
Total de
Votos Elef
Estados
Estados
Votos
Votos
Bahia
243.398
2 Bahia
106.755 2 j_136.G43

CEARA

!kJ8

I.

Porcentagem da votaçSode Dep. Federal do 2010e 2014
Eeicao do 2010
Eleiç5o do 2014
Total do Eleitos
Diferenca do
Total de
Estados
Votos Eleitos
Esta dos
Votos
Votos
Ceará
(2.350)
10.089
Ceará
7.73

Porcentagom da votaço do Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleicào do 2010
Eleicào de 2014
Total de Eleitos
Diferencade
Total de
Estados
Estados
[Eleitos
Votos
VotosJ
LYtos
Cearâ
65,687
1 Cearé
29762
55.925j I

kesen,Jr-

andre©prp.org.br
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%
30,37%

%
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ESPIRITO SANTO

Porcentagemda votacode Dep. Federal de 2010e 2814
Eleiço do 2010
Eleiço do 2014
Diferenca de
Total de Eleitos
Total de
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Espirito Santo
2.552
Espirito Santo
47.327

Porcentagern da votacão do Dep. Eaclual do 2010 e 2014
Eleicâo de 2010
EIeiçia de 2014
Diferenca do
Total do
Total do Eleitos
VotosjEleitos
Estados _J Votes
Eados
Votos
Espirito Santo
81.136
2 Espirito Santo
168.998! 3

andre@prp.org.br
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Porcentagem da votacaode Dep. Federal do 2010e 2014
J
Eleicode 2010
Eleicaodi
Total do Eleitos
Diferençade
Total do
Votos E
Estados
Estados
Votos
Votos
4.187
110.254
Goths
Goas

%

Porcentagem da votacâo de Dep, Estadual do 2010 e 2014
Elelção do 2014
Belcão do 2010
Dif ere rip de
Total de
Total do Eleitos
Votos E
Estados
Estados
Votos
Votos
42.882
1
10.79
Colas
Colas
32.089 1

Dr-, Ov q sco

O

r

1-44

kescande - P msiden t

PR P

MARANHAO

Porcentagem da votaçao de Dep. Federal do 2010 e 2014
Eleiçäo do 2010
Eleicäo do 2014
Diferença de
Total de Ejeitos
Total de
Votos Eleitos]
Estados
Estados
Votos
Votos
Maranhao
Maranhâo
5.331
93.090 1

Porcentagem da votacao do Dep. Estadual do 20100 2014
Eteicao de 2010
6ei0o do 2014
Diferençade
Total do j
Total de Eleitos
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
MaranMo
23.050
Maranhäo

Pre

andre©p.br
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%

%
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MATOGROSSO
Porceritagern da votacàodeDep. Federal do 2010e 2014

1

Eleiço do 2010
Total do Eleitos
Estados
Votos
Mato Grosso

00

2,447

Eleiç3o do 2014
Diferenca do
Total de
Votos Eleitos
Estados
Votos
2.447
Mato Grosso
0

Porcentagem da votaco do Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleico do 2010
Eteico do 2014
Diferençade
Total do
Total de Eleitos
Votos IE]eitos
Estados
Estados
Votos
Votos
6,803
Mato Grosso
Mato Grosso
7.569

I

%

PesIdente Nacionall PR

MATO GROSSO DO SUL
PPCICMC^ Se, TA

Porcentagem da votaço de Dep. Federal do 20100 2014
E!eiço de 2010
Total de Eleitos
Estados
Votos
Mato G. do Sul

1,694

Eleica do 2014
Diferença do
Total de :
Votos Eleitos
Estados
Votos
Mato G. do Sul

9.965!

Porcenta gem da votacao do Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleiçao de 2010
Eleiçlo do 2014
Diferençade
Total do
Total do 8eitos
Votos Eleitos
Estados
Esta dos
Votos
Votos
Mato G. do Sul
2.453
Mato G. do Sul
5.917

Preside- ::e

andre@prp.org.br
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MINAS GERAIS
Porcentagem da votacäo de Dep. Federal do 2010 e 2014
Eleico do 2010
Eleiç5o do 2014
Diferencade
Total do Eleitos
Total do
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
VOWS
13.519
Minas Gerais
77427
Minas Gerais
1

%

Porcentagem da votacao de Dep. Estadual de 2010 e 2014

so

Eleiç5ode2010
aei0ode2014
Diferença do
Total do
Total de EJeitos
Votos lEleitos
Estados
Estados
Votos
Votes
131,570
1
Minas
Gerais66.222,
65348
-%
asGerais

L

Dr. %.)msc

rn44
p

I
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I

R( KJOKA CAN O

Porcentagem da votaç5ode Dep. Federal do 2010e 2014
Eleiç8o de 2010
Eeiço do 2014
Total do
Diferenca do
Total do 6eitos
Estados
Votos Eleitos
Estados
Votes
Votos
Pará
19.935
12397)
Pa rã
7.538

7

Porcentaqem da votacão do De p . Estadual do 20100 2014
Eleiço do 2010
Eleicao de 2014
Total do
Diferençade
Total de Eleitos
Estados
Votes Eleitos
Estados
Votos
Votes
Pará
4447
Parâ
31.204

t'

andre@prp.org.br
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PARAIBA
Porcentagem da votaç5ode Dep Federal de 2010e 2014
Eleiç5ode2010
Total de Eleitos 1
Estados
Votos
Paraiba

5.0001

Eei0ode2014
I
Diferenca de
Total de
Estados
i Votos Eleitos
Votos
(803)
4.197
IParaiba

19 ,13%

Porcentagem da votacao de Dep. Estadual de 2018 e 2014
Eleiçao de 2010
Eleiçao de 2014
Diferencade
Total de
Total de Eleitos
Votos Beitos
Eados
Estados
Votos
Votos
083
Paraiba
Paraiba
39.677
5.594
p

0

7^1

4

R

T

1

1

2

p

PARANA

Porcentagemda votacäode Dep. Federal de 2010e 2014
Eleiçao de 2010
Eleiça de 2014
Di1erençade
Total de,
.Total de Eleitos
Votos :Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
(13221)
Parana
Parana
20.252
7,031

188,04%

Porcentagem da votacão de Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleicao de 2010
Eleicao de 2014
Total de
Diferencade
Total de Eleitos
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Parana
14.030
Parana
19.608

a

andre@prp.org.br
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PERNAMBUCO

Porcentagem da votaco de Dep. Federal de 2010 e 2014
Elecão de 2010
Eleicâo de 2014
Diferença de
Total de
Total de Eleitos 1
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Pernambuco
16.472
IPernambuco 1 4,617.

Porcenta gem cia votacao de Dep. Estaclual do 2010 e 2014
Beicão de 2010
Eleicao de 2014
Total do Betos
Total do
1 Diferencade
Votos
Estados
Esta
dos
Eletos
Votos
Votos
138.819
Pernambuco
Pernambuco
1
_[_J

1

Dr. O lwasco Pevwnd

PeesildenteNcon

%

R

PIAUI

r-1

Porcentage m da votaco de Dep. Federal de 2010 2014
Eleiço de 2010
Eleiço de 2014
Total de Eleitosi
Diferenca do
Total de
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
(1609
Piaui
7.074
Piaui
5,465;

Porcengemda votaçäo de Dep. Ectcuade20i0e2014
- - -- -Eleicao de 2010
Eieicao
do
2014
1 -Total de 1, 9eitos
Diferençade
Total do
Votos
Estados _J Votos I
Estados
Eloitos
Votoc
Piaui
7.180
Piaui
2547t

0.

andre@prp.org.br
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RIO GRANDE DO NORTE

Porcentagem da votaçodeDep. Federal de 2010 e 2014
Eleição de 2010
Eleicäo de 2014
Total de 8eitos
Oiferençade
Total de
Estados
Votos
Estados
Votos
EVotos
Rio G. do Norte
2.825
3,228
Rio G. do Norte

Porcontagem da vothco de Dep. Estadual do 2010 e 2014
Eleicao do 2010
Eloico do 2014
Total do iBeitos
Diferencade
Total do
Estados
Rio G. do North

Votos
4.404

Estados
Rio G. do Norte

Votos Eleitos
17.828

Pr d

andre@prp.org.br
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RONDONIA
Porcentagerndavotacode Dep. Federal de201Oe2014
Eeicäo do 2010
Eleicão do 2014
Total do Eleitos
Diferença de
Total do
Votos E
Estados
Estados
Votes
:.
Votes
280
Rondônia
Rondônia
1.437
lAS?

2420%

Porcentagem da votacào de Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleiçao de 2010
Eleição do 2014
Total de Eleitos
Diferençade
Total de
Votes Eleitos
Estados
Estados
Votes
Votes
Rondônia

andre©prp.org.br

58.331

2

Rondônia

37.926

I

.20.405

5380%

12
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RORAIMA

Porcentagem da votaçao de Dep. Federal de 2010e 2014
Eleiço de 2010
Total de El e ito s
Estados

Votos

Roraima

6248

1

Eleiçäo de 2014
Diferença de
Total do
Votos Es
Estados
Votos
2
Roraima
1009

Porcenta gem da votacao do Dep. Estadual de 2010 e 2014

S.

Eleicao de 2010
Total do Eleitos
Estados

Estados

Votos
5.727

Roraima

Eleicao do 2014

Roraima

Dr. Ovesco

Total do
Diferencade
Votos Eleitos
Votos
20.669 2

tade - Presidente Nadonall

%

PRP

Man ",w

'K44

SANTA CATARINA

ARI

Porcentagemda votaco de Dep. Federal de ZOlOe 2014
Eeicao de 2010
Totalde Eleitos1
Estados
Santa Catarina

Votos
3.713

Eloiço de 2014
Diferencade
Total de.
Votos Eleitos
Estados
Votos
ISanta Catarina 1 10.785

%

Porcenta q em da votacäo do De p , Estadual do 2010 e 2014
Eleicao de 2010
Eleicao do 2014
Total de Eleitos
Total do
Diferencade
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Santa Catarina
8,072
Santa Catarina
7214
458

pgp

andre@prp.org.br
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SAO PAULO
Porcentagem da votaçao do Dep. Federal do 2010e 2014
Eleicäo de 2010
Total de Eleitos
Estados
São Paulo

00

Votes
68.765

Eleiço de 2014
Diferencade
Total de I
Votes Eleitos
Estados
Votes
IS50 Paulo
85.054

Porcentagrn da votacao de Dep Estadual de 200 e 2014
Eleicâode 2014
Diferençade
Total de
Votes Eleitos
Esta dos
Votes
Votes
72.152
Jsao Paulo
165.817
j

Eleiçäode 2010
Total de iBeitos l
Estados
São Paulo

''L :m":

'

de'-

SERGIPE
Porcentagem da votação de Dep. Federal de 2010 e 2014

0

Eleiçäo de 2010
Estados
Sergipe

T

Eleição de 2014

Total de Eleitos

Total de
Estados

Votos
1.769

Sergipe

Votes Beitos

Oiferençade
Votes

1.328

(441)

3321%

Porcentagem da votaçao de Dep. Estadual de 2010 e 2014
Eleicao de 2010
Total de
Estados
Sergipe

Votes
4.279

Eleiçao de 2014
Eleitos
Estados
Sergipe

Diferençade
Total de
Votos Eleitos
Votes
13,892

dP

andre©prp.orgbr
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TOCANTINS
Porcentagemdavotacode Dep. Federal de 2010e 2014
Eleição de 2010
Totalde Eleitos
Eados
Votos
Tocantins

3.728

EIeico de 2014
Diferençade
Total de
Votos Eleitos
Estados
Votos
(2228)
1.500:
Tocantins

24853%

Porcenta gem da votaçào de Dep. Estadual de 2010 e 2014

00

EIeico de 2010
Eleicão de 2014
Total de Eleitos
Total de
Dferencade
Votos Eleitos
Estados
Esta dos
Votos
I Votos
Tocantins
1.002
Tocantins
2.311

0

de - Presidente NadwalPR

40
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ARTID0
EPUBLICANO
ROG RESS I STA

NOTA EXPLICATIVA
VECTRANS EVENTOS LTDA ME
DESPESA: prestaco de serviços de organizacäo de evento parbdário
VINCULACAO PARTIDARIA: organizacäo de evento partidário.
EVENTO:i° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSI5TA (PRP)
IJv

;rW7L!MiW

LOCAL: San Marco Hotel, BrasIft/DF

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS:
a) Cheque
b) Nota fiscal;
c) NotIcias do evento no site do PRP (\;rvvwppjgbr);
d) NotIcia do evento na Revista Republicana n.19 (fevereiro/2015), n.20
(marco/20 15), n.21 (maio/2015), n.26 (novembro/2015);
e) Documentação produzida em decorrência das discussôes plenárias do
Congresso;
f) Relacäo de Presidentes Regionais do PRP, Deputados e Vereadores;

$

I 140

141
Comp Banco Agenda

Confa _
i

DV Cl

_______

cJ1

C2 Söuie
I

Cheque N.o

03

fI

cjque orqtja de
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---

a centavos acima
ou a sua ordem
' •1
-
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,

OBRL

de

PAPTIOB IZOWLICANO PROGRESSISTA - PAP
0142] 32095.101/0001-80
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NE-a - Nota Fiscal EletrOnica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS

Data a Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIOS - NFS-.e
201503 9t

NUmerodallota

06/0312015 16:53:58
Oddigo de Vercaço
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PRESTADORDESERVIOS
CPF/CNPJ: 06.960.46810001-23
NomelRazào Social VECTRANS EVENTOS LTDA ME
Endereço R DEZERAT 00030 - JO COT1NHA - CEP: 03888-030
Municipio: Säo Paulo

lncricão Municipal: 3354.578-2
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__________

TOMADOR DE SERVIOS
Noma/Razdo Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CPF/CNPJ: 32095.101001-80
lnscrição Municipal: -Endereço R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020
(JF: SP
Municipio: Säo José do Rio Preto
E-mail: contatoprp.org.br

INTERMEDIARIO DE SERVIOS
CPF/CNPJ: --

NomelRazào Social: ----

DISCRIMINAcA0 DOS SERVIOS
Serviços
prestados
de organização e adminiatraço do 10 Congresso Republicano Progressista
realizado em Brasilia - DF, de 27 a 29 de mar(;o de 2015. ( i a Parcela)

Vericimento C/A

VALOR TOTAL DA NOTA
NSS (R$)

IRRF (R$)

R 14.000,00

CSLL (R$)

CORNS (R$)

FISIPASEP (R$)

Codigo do Seriço

07161 - Planejamento, oranlzacäo e adminlstracao de felt-as, exposicoes e congeneres.
Base de Cãlculo (R$)
Valor Total das Deducáes (R$)
0
0,00
Municipio da Prestacão do Seraço

Valor do ISS (R$)

Aiiquota (%)

Crédito (F$)
0,00

Valor Aproxirnado dos Tributos / Fonte

NUmero lnscricão da Obra

OUTRAS INFORMAcôES
(1) Esta NFS-e tot emitida corn respaldo na Lei n° 14.09712005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante polo Simples
Nacional,
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CONTRATO DE PREsTAçA0 DE SERVIOS DE 0RGANIzAcA0
EVENTO PARTIDARIO

Pelo presente instrurnento particular de contrato, de urn lado PARTIDO
REPUBLtCANO PROGRESSISTA (PRP) - DIRETORIO NACIONAL. CNPJ
32.095.101/0001-80, corn sede administrativa em Sio Jose do Rio Preto/SP na rua
Santo André, 534. id. Europa CEP150I4-490. neste ato representado pelo Presidente
da Comissâo Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, ora
denorninado CONTRATANTE. e de outro VECTRANS EVENTOS LTDA ME,
CNPJ 06.950.468/0001-23. corn sede na rua Dezerat. 30, Jardim Cotinha, Säo
Paulo/SP, CEP 03888-030, doravante denorninada CONTRATADA, tern entre si
justos e contratados os seguintes terrnos do CONTRATO DE PRESTAAO DE
SERVtOS DE ORGANIZAAO DE EVENTO PARTIDARIO:
Ctãusuia P - 0 presente contrato consiste na prestaçâo de serviços pela
CONTRATADA ao C(I)NTRANTE de Organização do evento "1° CONGRESSO
REPIJBLICANO PROGRESSISTA (PRP)".
Cláusula 2 - 0 evento será realizado nos dias 27, 28 e 29/03/2015, em
Brasulia/DF, no San Marco Hotel.
Cláusula Y - Curnprirá a CONTRATADA:
a) Organizar e gerenciar globalmente o evento, atuando em conj unto corn os
prepostos do CONTRATANTE e demais parceiros:
b) Organizar da prograrnacäo, cerirnonial e recepçäo;
c)Zelar pelo perfeito andarnento do evento.
Clãusuta 4• Scm prejuizo da independCncia profissional da CONTRATADA, os
serviços serio prestados corn ohservância das diretrizes gerais traçadas e fornecidas
pelo CONTRATANTE.
Clãnsula 5a• F obrigaçao do CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA todos OS
subsIdios necessários ao desempenho das atividades ora pactuadas, disponihilizando
inforrnaçOes e docurnentos necessários a realizaçao do serviço.
Cláusula 6 - 0 presente Contrato terá inicio na data da assinatura deste instrumento
e tCrmino irnediatainente após realizado o evento no dia 29/03/2015.
Cláusufa 7' - Fica facultado as partes o direito de proceder a sua rescisão, scm
qualquer onus, rnediante prévio aviso escrito, corn a antecedCncia minima de 05
(cinco) dias.
Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
Säo José do Rio Preto - SP - contato(ã)prp.org.br - Telefone 17- 3234 2468
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Parãgrafo ünico. A rcscisão irnp!icará no pagarnento, por parte
CONTRATANTE, de todos os gastos que j'i tenharn sido realizados pela
CONTRATADA em decorrência do serviço prestado.
Clãusula 8 8 - 0 CONTRATANTE pagarã a CONTRATADA a quantia total de
R$14.000,00 (quatorze mil reis) pelos servicos ora contratados, mediante emissão
de nota fiscal respectiva, corn vencimento imediato.
§1 0. 0 CONTRATANTE arcará corn todas as despesas referentes a realizaco do
evento, corno material gráfico do evento (convites. folders, certificados, banners, e
outros), despesas de viagern. hospedagern e alirnentaçâo de palestrantes. dirigentes,
convidados, bern corno despesas corn recepcionistas, seguranca e locacâo de
equiparnentos e apareihagens (sonorizacao, telão. datashow, microfones, bandeiras,
tribuna, pedestais, etc.). locacao do cspaço. coffe break (café da rnanhã e café da
tarde). eventual alimentacao dos participantes, outros parceiros contratados para
execucäo do evento e outras despesas decorrentes do evento.
§2°. 0 CONTRATANTE corn despesas de desiocarnento (passagens aéreas),
hospedagern e alirnentaço da CONTRATADA.
Clãusula 98 - 0 presente contrato. em razâo de sen objeto e de sua natureza, nâo gera
para o CONTRATANTE qualquer vInculo de riatureza trahaihista ou previdenciária,
tanto corn os prepostos da CONTRATADA, quanto corn os colaboradores e parceiros
por cia eleitos e contratados.
Clãusula 10 - Nâo constitui renincia de direito o näo exercIcio imediato, parcial on
total, por qualquer das partes. de qualquer garantia prevista neste contrato.
Cláusula 11 - Sc qualquer das partes tolerar, tácita on expressarnente. a
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das ciáusulas e condicOes deste
contrato, tal inohservãncia no irnplicará, por si SO. 1iheraço, desoneracao ou. de
qua!quer rnodo, prejuizo ou rnodificaçao dessas mesmas cláusuias e condiçOes. as
quais perrnaneceräo inaiteradas, como se nenhurna tolerância houvesse ocorrido.
Clãusula 12 - AIém das obrigacOes previstas neste instrurnento, as partcs se ohrigarn
a conduzir o presente ajuste de forma plena e integral para sua fiel execuçâo. visando
buscar a solucäo para os casos ornissos, dtividas ou quaisquer divergëncias por rneio
de consultas e entendimento rnütuo, hem corno, quando necessário e facultado peia
Lei, modificar ou suprirnir cláusuias ou condiçOes para melhor COflSCCUO do
presente objeto que será por rneio de competentes aditivos.
Cláusula 13 - Fica eleito o foro da Cornarca de Sao José do Rio Preto/SP para a
soiucao de düvidas ou litIgios porventura decorrentes deste contrato, corn
expressa rernincia de quaiquer outro, ainda que privilegiado.
Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
Säo José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.hr - Telefone 17 -3234

2468
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F. por estarem as partes justas e acordadas assinarn o presente em (02) duas vi' de
igual teor.
Sâo José do Rio Preto/SP, 06 de marco de 2015

PARTIDO REPtJI3L1CANO PROGRESSISTA
O\ NC() Ron-la, Altimari Resende
Presi dente

VECTRANS EVE1TOS'4W

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - con tato(à)prp.org.br - Telefonc 17 -3234

2468
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PRP entra em contagem regressiva para congresso
em Brasilia

Presidente nacional do PRP, Ovasco
Resende

O Dii-etório Nacional do Partido Repubuicano
Progressisa (PRP) realiza de 27 a 29 de marco, cm
Frasiiia, o 10 Congresso Republicarto Progressista,
destinado a todos os filiados Entre os objetivos
corn 0 evelito cstão desenvolver urn pIano de
trabalho para conqrnstar 5% do eleitorado, já em
2018, e tambérn, por rncio de plenárias, definir
temas que seräo incorporados como bajideiras do
PRP. ''On o PRP entra pra valer no jogo politico
naconal, ou então, nio tern razão de existir'',
afirma 0 presidente nacional do partido. Ovasco
Resende,
Confira a programaçâo:

10 Congresso

Republ icano Progressista
BRASILIA - DF
27 a 29 de marco de 2015
San Marco Hotel
(Setor hoteleiro Sul Quadra 05 Bloco C/ Asa Sul - Brasilia DF
Fone: (61) 2103-8484
Sexta-feira
811 - Recepcao, TnscriçOes e Recebirnento de Crachás
91i - Abertura - Cornposiçäo da Mesa e F{ino Nacional
9130 - Saudacão pelo presidente Ovasco Resende
l0li I' Conf'eréncia: A Rcforrna Eleitoral c sell Impacto junto aos Partidos Ernergentes

Dr. Alberto Luis Rollo - professor nas Universidades Mackenzie e Unihaii; advogado instrutor-relator
do Tribunal de Erica e Disciplina da Ordern dos Advogados do Brasil (OAB), Secção de So Paulo.
liblO — Café
Ii 130 - Plenária de grupos
Tema-, o que o PRP vai defender na Reforma Eleitoral?
1 2100 - Apresentacao das propostas pelos (Irupos da Plenária
1311 - Alrnoço
141130 - Votacão e Sisternatizaçao das Propostas sobre Reforma Elcitoral
15h - Eutrega sirnbólica das propostas sobre Reforma Eleitoral aos deputados federais do 11W
Alexandre Valle, Juscelino Resende e Marcelo Alvaro Antonio
15130 - 2' Couferéncia: Como Conquistar 5% do Eleitorado e Elirninar o Receio da Cláusula de
Deseinp cii ho
Sergio Ribeiro Silva - prefeito reeleito de Carapiculba (SP) e paiestrante do Partidos dos
Trabaihadores
16100 - Plenária de Grupos:
Tema-. 0 que o PRP pode e deve fitzer para chegar aos 5% em 2018?
171130— Café
181i - Apresentacão das propostas ijelos GIUpOS da Plenária
18100 - Votaçäo e Sisternatização das Propostas
1911 - Entrega das propostas a direcão nacional do PRP
Sábado 911 - 3 Conferéncia: Doutrina e Ideologias Hoje: NoçOes Gerais Sobre Esquerda, Direita e Centro.
Onde o PRP Estã e Como o Partido se Define no Campo da Macropolitica Nacional e Internacional?
Fernando Lucas - advogado e publicitário, presidente do Instituto Acordem e Progresso, candidato a
senador pelo PRP!SP
lOh - Plenária de gnipos:
Tema: PRP é urn partido de esquerda, direita ou centro'
I lh - Apresentaçao de propostas pelos Grupos da Pleiiária
111130—Café
1211 - Votacão e sisteinatizaçäo das Propostas
121i30- Alrnoco
1411 - 4' Conferéncia: Bioética e Biodireito, aborto, reproducao humana assistida, maternidade
substitutiva, clonagern humana, nlanipulacao geilética, esterilizaçAo humana, suicidio assistido e
eutanásia, remédios de alto custo, cirurgias de transgenitalizacão, direitos dos casais hornossexuais,
utilização de células-tronco embrionãrias, etc...
Dr. Eudes Quintino de Oliveira Jr. - Promotor de Justiça (aposentado), reitor do Centro Universitário
do Norte Paulista, membro da Sociedade Brasileira de Bioética e da Cornissão Nacional de Etica em
Pesquisa (CONEP) e professor convidado da Escola Superior do Ministério Pñblico de São Paulo.
151115— Plenária de grupos:
Tema: Posição do PRP corn relaçâo aos grandes temas nacionais
1611 - Apresentacão das propostas pelos (irupos da Plenária
161130— café
1711 - VotaçAo e sisternatização das propostas
17100 - 5' Conferéncia - Painel de Debates Sobre PolItica Fiscal: Tributação e Impostos no Brasil.
Como Mudar? Ternos Propostas Concretas e Viáveis para a Nação?
Jobson Gomes de Oliveira - Auditor fiscal e tributário, corn pos-graduacão em Gestào Pñblica,
palestrante da Força Sindical, corn mais de 1.200 palestras em empresas e sindicatos.
Mateus Cherulli Alcàntara Viana - professor visitante do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da
Universi dade Presbiteriana Mackenzie-,especialista em Direito Tributário Internaci onal e m em bro do
corpo editorial da Revista Direito Aduaneiro, MarItinio e Portuário.
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8130 - Pleiiána de Grupos:
Icitia: Qua[ a postura do PRP corn relaçäo a poiltica fiscal no BrasI?
I h - .Apresentação de propostas, votacào e sisternatização
2011 - Entrega das propostas a direçio nacional do PRP
Domingo 8100 _ 6' Conferéncia: Brasil, Pátria da Felicidade: Aplicabihdade da FIB (Felicidade rntetna
Como de Meta Estrutu.rante de Governos
fr
Dr. Ururah y Bar roso - Psiqulatia e Psicoterapeuta e fundador da Academia da Felicidade.
IOh - Plenária de Grupos
Tema: Como dissemuiar os conceitos da FIB junto aos nossos fihiados e como transforinar a I lB num
mecanismo de identificacão do PRPjunto aos eleitores?
I Ii - Apresentacâo de propostas pelos Grupos da Plenária
11030 — Caf6
211 - Votaçäo e sistematizacâo das propostas e entrega das propostas a direcão nacional do PRP:
Ovasco Resende, Oswaldo Souza Oliveira, Tibclindo Resende e Maria da Luz Silva.
2130 - 71 Conferéncia: 0 Brasil do Futuro na Perspectiva do PRP e Identificaçâo dos Membros do
!RP Como Agentes Transfomiadores da Realidade Naciorial
Ovasco Resende - Engenheiro Civil, presidente nacional do PRP e da Fundação Dirceit Gonçalves
Re sende
1310 0 - Palavra aberta
4130 Fnccriaiuento

ieste

ote descnvoIvdo c hospedado pot
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El 30/03/2015

Em evento histórico, PRP define rumos do partdo
Rita Fernandjes

Perrepistas de 24 Estados brasileiros esttveram presentes no 1"
Congresso Republicano Progressta realuado entre os dias 27 e 29
Congresso em Brasilia discuflu
tem5s como as reformas polWca e
de marco, em Brasilia. Durante os trés dias de trabalho, o piblico
fiscal
assistiu a palesiras sobre relorma politica, reforma tribuiária
bioéuca. o posicionarnento do partido e Felicidade Intema Bruta
(FIB)- entre outros lemas, e depois se dividiu em grupos para debater propostas a serem defendidas pelos deputados
federais no Contresso Nacional.
Conlira as imagens do evcnto. urn marco na histôria do partido, na pigina do PRP na rode social vww.facebook.comIprpnacionai - ou no link hitps;//www.flickr.com!photos/pr1)nacional44/
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Ova sco Resends diz oue serão
dies de
muito trabaiho, cam pauses Ior as Scn urn
rande rnarco d/visor/c cc historic do part/v.:
Ia

Urn novo PRP de vei orner
rnnç, quaido ser6 c iizada o
ngresso Nacosral do partid
tinado a todos os iaos, Segrao
presidcnrc naciocrnl, Ovosco Resendo
urn dos nbetivos 4 esenvoui urn
piano do trabaLo pair a coqun t ur 5%
do eleltorado, ja urn 2d14, e oiirnmar
o recoin Ou ci6usufa de nanena. "O
o P1W mItre pm valor no ingo politico
naaonal on ent2o, n2o torn rao de
exst1r", afnrno Lola a entrevista,
Revista Repubbcana Coma a
partido está so preparanclo pare as
eleicdes do 2016?
Ovasco Resenda (am os :dhos
n taoos ara ;rn . sfic on p am pen
on planelar urna cleç4n scm pen
r nos SOUS eirntos C consequnncnnz
Temos quo estruturar a elmcân an
2016 corn as vistas postas em 201 g So
o partido n6n for bern not muninpios
corn certeza nan ira burn no Esn.
Prernamoc, no ann quo vern ,ma
memos triplicar a nUmnro do corn
adores e quintuplP or u ndmero rb
prefeitos
Itepublicana 0 senhor en
tende quo as vereadores, viceprnfeb
tos a prefeitu tIn trabalha pa as
candidaeos a deputado do paitidu?
Ovasc
4 o p no ia
fideloadu r arnadria Sn ton urn
vereador do p aradu no muranprn /s
e roso crbtoc a duo tm/ n co
reru i

u.

ii

obtivurem nenhurn voto nutO mu.
plo 4 p ornue o vereador e a crna
mmcutiva local nSo trohoL am
o PRR 0 msultado é clan a sm
no ruanje brim lade No5sa IOL)
in cdo
c.
s (ecutivo Jesm
mm r ipcsm ni r nuamunte do
ttiuds corn b cc rainAkd c Jdad,,_,,s4a
r cant/do rocn tei, voadmcrnfr
so, vnr pre4e!tu S Cornumao Execunvs
mm tvlunicipio e nun ter otos pam as
mus rofegas r
Repuolkana Innifica quo a
partido local trabalho; psi autros
canrbdatcm do outros pmzL a
Ovasco nsa 4 moo romurn do
quo a g rn.s ire mon Acnnsscu mnto,
4 e4 thtto Moo prncoorn c qu;hrar
esre adgma, U que, ace nesa no
verdaLo Ovens cm acebn on paso
a base 00 lrOle a e quando cougars
as eleirboc acre do putnuos coverna
do pwcdnntc, ooretoito pega o
aamador e dn: nina ms 4 o depute
do quo nut ajudou prom coos cjuda
io agom C \erussdor so ad norigado
a trobolhar pare a deptradn do outro
:rd4n ti OmIOCO quo no SC nope
oSolhar nero as nac cos cand Jatos
ole cola o froquoceudu ten partidu a
turttdnmsao sun concnrrcr4e E dare,
one depois in deputedo delta vai bm
nshcier d j re tarnen m or rend Untac do
mu portS/n C) acre Im sin PRP anaba
aerdoud s a re
POr
sricdo nda
bet qun en tacteihar pore a rendidato
a deputado do nIsci parioto Ce ta
voreceu tout arlversdsios poisticos
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Repubhcana Mas Nsa nan é
falta do nosnunicaçRo no seja, do a
candidato do PRP ir 16 no municiplo
pedb a apolo do vereador?
Ovasco Tern vereador quo
chega a lugir no candidato do sen par
tido DCxa eu fazes uma coocaçbo: o
sorcuciar de futebol espera sen time ir
no ma aca tender ingressm pare urn
logo? Ndu onto quo nan. E o torcedor
one vol cumprar Ut a so a
no son partsdo re/n apareceu ligue
voce, vd atrds. so apreserte; ligue pare
a presdente regional, organize urn
cornmio, lace alguma cone Mac nao
ole nan se imporse em saber so depot
des elm-des sue cidede vai aparecer
corn zero voto nara 0 PRP
Republicana E qual 6 a oren
taçâo do perrido?
Ovasco Siropies, destituir a Cm
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qentes mu n icipais, agentes politicos e filiados

rnissão Executiva Municipal quo nâo
deu votos no seu municiplo. No faz
do manter urna cornio execu
t quo trabalhou para outro parti'
do. Quern não estd corn a gente não
merece ficar.

Repubflcana 0 dirigente mu nicipal ou ostadual é responsive[ pets
irnagem do partido e seus filiados?
Ovasco Estee a gnsnde dilerna
dos partulos politicos, 0 dirigonte rnu'
nicipal precisa escother corn cntCrio
seus candidatos; cbs säo a cara do

Repubicana Como fazer Para
f$delizar o vereador, o prefeito o
viceprefeito?
Ovasco Penso quo as presi
dentes regionals tern sua parceta do
responsabilidade. Muitos abandonam
o vereador Ia na sua cidade, ao Deus
dará; esquecern a presidente munici pal e, muitas vezes, nem conhecern a
Executiva completa. f precise incuir
as vereadores, os dirigentes, manter

partido nas ruas Se a candidato no
C uma pessoa sCria, no C uma pes
soa respeitada, so tern proolemas na
justiça_ a dirigente precisa saber dis
so e barrar a entrada desse udadão.
padido é responsavel petos
didatos cue apresenta a sooedade.
O combato a corrupçao e aos maus
poiticns dove começar dentro dos
partidos politicos, cm hons dc oscaiher
aquetos quo vão cornpor suas chapas
do rsnddatos.

cantata permanente. Quorarnos quo a
PRP funcione coma urna frni ia e pans

isso é preciso uno, aproxirnaçio,
diátogos Lons(antes.

o

Repubikana E posswet urn

partidc fsnc!onar como urna familia?

v

Ovasco O.uando fabo uma
'arnilia, sei quo estou exagerando,
nas C possivel funcionar corno a Ro
ary, a lions, a Maçonaria_ as pessoas
pagam paa so reunir. Nos parfidos, as
pessoas nao pagam pra so reunir. Pre
cisamos parar do funcionar apenas no
periodo eleitorat. Precisarnos estar
unidos em torno do ideais. 0 PRP tern
ideais, scm cidade tern i deals, scm co

munidade tern ideais. 0 ffliado do PRP,
quo tern sonhos ebeitorais, precisa ter
urn ideal, uma bandeira, uma causa
quo nâo seja apenas receber seu sa
lana do vereador...
Republicans 0 senhor pode
explicar methor este pensamento,
presidente.
0vasc Otha so... as problemas
de urna ridade nâo existem apenas no
perIodo eleitoral. 0 cidadão potitica
mente responsávet não trabaiha Para
sua cidade somente so for eleito. Etc
trabatha sernpre pets comunidade
rndependente de cargos e de salCri
Os. Conhecemos cidadâos pelo Brasil
afora quo prestars mais servicos pans
a coietividadc' do que a rnaionia dos
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uutoro do San Marco Hotel,
) u, sera palco do mas irnpor
uurc marco drnisOrio na historm do
PRP quo é o Pdmefto Congresso Repibhcano Progresssta. 0 presdente
Nacmral, Ovasco Resende, expUca
quo serdo ties drns do trabaho nten
so, corn a partcupaçäo dos prncpais
du gentes do partido, deputados, protrntos e vereadores.
"Phmero, o grupo vai assistir
as Palestras sobre grandes questCes
nacsonao, mnistradas por renomados
profissmnais, Apos cada expianaço,
sm io reaflzadas as penárias do grupo
pam auresentação das popostas sobro aquele determinado tema. Em soguda, essas propostas sero votadas
o entrogues aos dirigentes nacionais e
deputados federals", explica Ovasco.

Segundo o lider do partido, o
sucesso desse granchoso trabaiho dopende da participaçdo e envolvirnento
cc todos, por isso destaca a determo
naço da Executiv-a Nacional pam quo
todos Os presidentes regionais convoquern Os dingentes rnunicpms, prefeitos, vereadores e flhados "Precisamos do 100% do comprometirnento
de cada perrepista, porque apOs esse
Congresso o PRP terti born definido
o seu posidonamento sobre reforrna
elrntoral, reforma tributãna, direitos
hurnenos, desenvolvirnento social e
econbrnico, entre outros temas ainda
mais polCmicos, como aborto e cu
tandsia", observa.
SEX TA-rNRA

(21

Os membros da Executiva Nacional reservaram para 0 primero
dia do Congresso dois temas quo so

o "Como Conquistar 5% do Eleitorado
o Ehminar a Receio da Cidusula", corn
palestras ministradas polo advogado
Alberto Luis Mendonca Rollo e a pro-
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Segundo 0 tesourero do Do
otdrlo National, José Roberto Rerno
;, rnses dois ternas s6o extrema
onto importantes pare que a PRP
'oo seje sucurnbido, "Os dirigentes
psam entender, do uma y ea por
sodas, quo a PRP corre o tisco tie sei
'<cluIdo do nvel Politico, So quiset
nos sobreviver, precisamos aumentar
r.ono eeitorado", alerta.
Jose Roberto Ramires osté mu
otirnstu corn os resuftados deso
Con;resso. "C'neguei no PRP em 198r
o no-,so ate mar quo nunca na histdrl
';se p artido a Executiva Naciona l re
'ou urn trabaho desse porte. Serni
ivda, o resultado serd uma grand
resuavolta no PRP. Coma bern disse o
pretidente Ovasco, ou a PRP entra pm
valor no jogo politico nacional, ou en
tOo nOo tern razo de exotir", afirma.
Na opinOo do pnneirosecre
tOrio da Naconal, Ronado Martins,
as du igentes estaduao e muncipaft
pmckam so conscientizur do que d im
possivel so preparar pare as eeçöes
00 2016 sam focar resultados em
2018. "E a base da estrategie politica.
MOo dO pare planejar urna eleiç5o scm
ntes analisar as efeitos e consequen
ous Coo a born desempenho do PRP
unicipios val garentir a sucesso

51.
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"Vamos reahzar esse Congresso
pare que nOo haja mas desculpas pare
o nosso crescimento, A partir de agora
o partido estarzi unido no dscurno e
na przitica. Aonde Over urn perrepista
o discurso dove ester integrado 0 Na
cionaV aft rma Ronaldo Martins,

Do acordo corn a secretaria

I

cm Executive Ndoonal, Lelé
Arantes, o segundo dia reserva rn
portantes palestras sabre o posicio
namento tic' eartido perante grandes
questOes namonas Prepararnos pare
esse die uma prograrnaçOo especial
pare qua todos Os perrepotas possarn
r esponder, sem pestanejar, o que o
°RP sonha pare a Braol'
A abertura ticarO par conta da
palestra "Doutrinas e Ideologias Hoje.

,Intes
1 adu*
rnunicF
recisarn Sc
scentizot de
, ue d impossive
parc
as e1C 3i'5 de
Y6 sem focar
tjbaoo cm 2018

':5

at
flonado Martins e Bruno Mattis estâo otimistas corn o evento
'ubcia N' 26

at'aNALOQ MARTINS,

ruri4o os

f ill

e que.rerno;
uin oarti,r''oAWLEJ,
(0
"

.

n ': , I o Os
3; .'

is
S

Odnp
Tr
1'

Joçöes Gerais sobre Esquerda, Direita
o Contra. Onde o PRP estd e como a
nartido so define no Campo da Ma
cropolitica Narional e Internacional?",
Hnistrada pelo advogado e pubIici
'o Fernando Lucas, de São Paulo.
"Pr rnrnro, you resgatar urn pou
dS razes cia democracia, explicar 0
o dreita e esquerda, mas mostran
do nio e5ses ratulos precisarn ser re
u propor uma nova forma do
focando numa caracteristica
10 eral, Acredito que a PRP dove ser
urn partido do contra. Ser urn partido
de centro não significa estar em dma
do muro, quo anda junto corn quem
esta no poder. Eu defendo que urn
partido rio contra é aquele que pode
ser do esquerda em determinadas
questöes, coma desenvoMmento so
caL e ser de direta em outros, coma
a desenvolvimento econdrnico, por
exempla". afirma.
0 promotor aposentada Eu
des Qumtino do Oliveira Junior sera
responsavel pela palestra "Bmética e
Bodireito, Aborto, Reprodução Humana Assistida, Materrndade Substiutiva, Clonagem Humana, Manipuiacão Gendtica, Esterilização Humana,
Suicidio Asistido e Eutanasa, Remedios do Alto Custo, Cirurgas do

'0 e

0)
rL

Transgenitaloaçdo, Dreitos dos Casais
Homossexuais, LitiUzação de Céluastronco Embriondrias, eta."
Dc acordo corn a presidente
Ovasco Resende, a PRP precisa ter
born definido o seu posicionamersto
sobre todos esses temas. "São as
suntos polêmicos e que demandarn
urn discurso afinado. 0 PRP näo podu
deixar que seus politicos defendam
opiniOes pessoais. Se querernos ser
urn partido grande, ternos quo ado
tar urn discurso énico, ternos quo nos
posicionar", afirma Ovasco.
"0 objetivo é apresentar a
todos as fihiados e dirigentes as
legislaçfles existentes sabre cada urn
desses assuntos. A minha missflo d
apenas fornecer subsidios para que
o grupo possa pensar a rnelhor forma
do carnushar. Nâo sou politico e, partanto, não you defender nenhurna
linha do racioncinio", destaca Eudes
Quintino.
Na opiniflo do prornotor
aposentado, aborto d a tema mais
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é promo
tar do Junttca (aposentado), 'coot do Centre
Unversearm do Norte Paun,r, merubro ha
Socedde Gra sil eira do S OVdca e ha Comissdo
Naciotnal do Etica era Pesquea (CONEP) e profe
501 convidano ha
Ecoa Superior do Mnotedo
rhio he Sdo Paulo

C

rruco de todos aqueles que sero
coodados, devido a fatores religiosos
culturais.
A progtamaçâo do sâbado ter
r uns corn a palestra PaineI de De
hates Sabre Pobtica Fiscal: Thbutaço
rnpostos no Brash, Coma Mudar?
mos Propostas Concretas e Viávehs
.nra a Nação?' ministrada polo audh
fiscal e trihutdrio iobson Games
le Oliveira e pelo advogado Mateus
hulli Alchntara Visas, professor
dtante do Instituta Brasdeiro de D
to fobutarlo e da Universdade
sbiteriana Mackenzie.

L

Jobson, que é filiado so PRP de
Teresina (P1), vai defender a se1tivj
dade dos tributos. "No precisaremos
unificar as tributos, mas dar priori
dade somente so que servirá pars
rnanutençho e desenvolvimento das
atividacles empresarisis", destaca,
"Pagar imposto é urns obriga
çdo do todos. N g o tern corno fugiç
mas o Pals nâo pode continuar a bater
recordes de arrecadação. Portanta,
é dever dos perrepistas que ocupam
cargos pdblicos trabalhar para reduzir
esses ndmeros absurdos e fiscatizar se
o dinheiro está sendo aplicado da ma
neira correta, atenderido as necessh
dades da populaçao as educaço, se
gurança e transporte, par exemplo",,
afirma a advogado Matheus Vana,
c) ,v uo d
0 ültimo dia do Congresso tern
o objet-ivo de decidir a forms como
o PRP vai disseminar as conceitos cia
Felicidade Interna Bruta (FIB
prin-

audhor fiscal

trib 4luirio, Oolill hr-gaduaçbo or" Cestho
Pubs..', ali' oanur d

'

Revist a 'cpib

4'

20
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cipal bandeira do partido) pars as
filiados e como transfarrnh-la nurn
mecanismo de identificaçio do PRP
junta sos eleitores.
Pars isso, a Executiva \Jaciona1
convidou a psiquhatra Ururahy Bar
roso, de So Paulo, pars a palestra
"Brash!, Pht r la da Felicidade: ApIicabh
Ildade da FIB Coma Meta Estruturante
do Governos,"
Dc acordo cam Ovasco Resende,
a PRP apasta na FIB coma sua principal bandebra par entender que a bem
estar de cads ser humano depende

/
/

oohncas publicas executadas con,
csponsabWdade,
"As pessoas, em especial os bra
;IleIros, costuniarn confundfr feci
dade corn aegra. 0 PRP näo e 0 partide da &egria, o partido que entende
que a fehcidade envolve uma serie de
fatores, corno moradia, tranquffidade
'Inancelra e seguranca de andar pelas
ruas', afirma Ururahy Barroso,
0 conceito do indice FIB é o
to do indice do P16 (Produto in t Bruto), que atribui o bern-ester
Co nlvel de consumo, "A culture do PIS
e quanto mad voc6 ganhar financeira
mente, mais voc vai meihorar de vida
e ter bern-ester. id o FIB considera
nove crtérios bem-estar psicológico,
culture, meio ambiente, vitalidade
curnuntdria, boa educaçdo, uso do
ernpo, boa governance, born padrão
de vlda e saude", explica Ururahy,
Ic

Segundo o psiquiatra, quando
o FIB envolve Os nove crltérios, dc
engloba o bern-ester de cada ser hu
mano. "Ele começa corn cede ser hu
mano e depois vai pare a comunidade,
corn o bern-ester da rue, do bairro e
da cidade. Val crescendo, Esse foco
transforma nào so a cidade, mas principairnente a sodedade, As pessoas
corneçam a sentir que o partido que
estd no governo estd cuidando'

a
d professor
vIstanC' dc Instiruto B r asirnro do Dueitc irbi
tauc) e cia Pnverciade Presbiter,a.' Meckenoe,
t'specIalIsea em DIrcto Trbutario
o uiembro do coruc edi ronal do Revl5ta Direft
aduo'aru Maritime e Po are

0 encerramento do Prirneiro
Congresso Republicano ficard mar
cado pela palestra "0 Brasil do Futuro
na Perspective do PAP e ldentificaçâo
dos Membros do PRP Como Agentes
Transforrnadores da Realidade Na
cionaV', rninstrada pelo presidente
Ovasco Resende.
Dc acordo corn o lider do parti
do, os membros cia Executiva Nacionci
sempre souberarn para onde estavam
ndo, mas 0 fundamental que todos
filiados saibarn. "0 nosso objetivo
rnaior e chegar a PresidOncia cia
Republica em 2022, mas pare isso precisarnos trabaihar agora. Quem ndo
tiver esse pensamento nio estd corn
a gente, ou seja, no pode r'nais continuer no grupo", diz,
"Precisamos tnplicar o nurnero
de vereadores e quuituplicar o numero de prefeitos em 2016, caso con
trário o partido não terd como eleger
urn deputado federal em cede Estado
em 2018. Scm ease trabalho, que
começa em cede municIpio brasileiro,
não teremos condiçflea de chegar a
PresdOncia da Republica e transformer esse Pass corn politicas publicas
que garantam o bern-ester de cede
brasileiro", diz o presidente.
N-ana -N' 20
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Presdentes regionals e rnunk
pal, deputados federals e estaduals,
prefeitos, vereadores, coordenadores
politicos e filiados do PRP em 24 Es
tados brasleiros particlparam do 12
Congresso Repubhcano Progressista,
reahzado entre os dias 27 e 29 de mar
ço, em Brasilia,
Além de definir os rurnos do par
tido, ci evento também lou importante
pela integraçio a troca de experiên
cias entre os perrepistas de todo ci
Pals. Sern dévida, urn evento deste
porte é urna excelente vitrine para Os
prdprios perrepistas, porque mostra
a force do partido em nwel necional,
mostra que ci nosso pessoal estA rite
ressado a trabaihando (cada urn na
:

ez ie vejo urn
porildo abrr a
discsäo para o
grpo. sso mostra

rnuto posihva.
Sornos urn partido
çjrande, conduzido
par verdado5

ideres
eno R,nc V'eador de
Rch; PE)
vta
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J. Carlos Pinto. Vereador d
Nova Fr(burgo (Ri)
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E
sua odade) por urna Nação melho
di: o presidente Nacional do PR
Ovasco Resende.
Quem concorde é o secretrio
geral da Executive National, Lelé
Arantes. "0 congresso fol a oportunl
dade de descobrirmos Os nossos ta
lentos, como ci carioca Oton São Palo,
qua é poeta, autor de vános livros, j
lou deputado, vereader, secretário de
Educação a de Culture do municIpio
de São Goncalo, a fol também o ide
alizador a 1 presidente da Academia
Goncatense de Letras, Artes a Cidn
cia", destaca. Oton, qua é pal do vere
ador perrepista Diego São Palo, pre
senteou ci pébilco corn seu livro Paine]
do Olhar, a declamou poesias (quadra
ao lado).
Pare o vereador Aerto Luria, da
Recife (PE), a decsão da Exectiva Na
cional em realizer urn congresso pare
deflnr os rurnos do partido mostra
respeito dos dingentes pare corn a
grupo. "Em muitos partidos, a decisão
acontace em urna reunião corn mela
dutia de liderancas a a portas fecha
des. E a prirnaira vet q ua vejo urn par
tido abor essa thscussdo pare o grupo.
Isso sim d democratic."
A ve eadora Lurdes Azevedo, de
Lambari D'Oeste (MT), di: qua se sen
tiu acolhida a prestigiada pale Naconal. "0 congresso foi rnaravilhoso.
Acho clue eventos como esse deyarn acontecer corn rnas frequéncia,
porque roultas yates me sentia so-'
zinha. Mas co perticipar desse congressa, vi quo a PRP P grande e sou
respeitada pelos dirigentes nationals".
Jj o vareador a presidente municipal
do PRP em Novo Game (GO), Elias
Conrado, gostou das palastras. 'A diração nacional fol muito fall: nos tomes ahordados e na escolha dos palestrantes. Fiquel muito fall:."
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Meu filho,
Veja esso p&avra
fjYestada 00 arnanhecicia
Sara on moihada
E.iwlhida on esticada
'ocê deve guarddfa
iasse novelo qua a a vida
GuaideQ escondida no peito
Enos oThos corn fervor
Tome essa palavra, Rodrigo:
A r or
Meti fl/hO,
Viaje eisa polo vra
Para baixo e porn c irno
Para dificil sub/do
Definitivo de sua escalada
Cam inhe porn frente
F para dentro
Nunca para Os lados
Que é contra a vendo
Qua estraqa toda a acdo
Quando cres car par fora
Nt/a se esqueca de crescer
par den tro
Tome eisa paiavra, Rodrigo:
Grotiddo
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Mandato de clnco anos para
senadores e cargos do Executivo e
Legisiativo, e eleiço geral a partir
de 2022 so agumas das principals
propostas do PRP sobre reforma elei
toral, aprovadas no lo Congresso
Republicano, a serem defenidas pelos deputados federals no Congresso
'ional, 0 documento oficial (corn
S itens apresentados no quadro
ao lado) foi entregue pelo presidente
Nacional do Partido, Ovasco Resende,
a bancada perrepista na Cârnara
Federal
Antes da votacao, no entanto,
os congressistas assistiram a palestra
sobre reforma politica, ministrada
pelo advogado Alberto Luis Mendonca
Rollo, ouvirarn a explicaçâo do deputado federal Juscelino Fflho (PRP/
MA) sobre a tramitaçâo da PEC 040
na Cornissao Especial da Reforma
PoUtica (criada na Câmara para anaisar as propostas de emenda), formaram grupos de discussöes sobre o
tema e apresentaram suas respectivac
propostas. Além do maranhense, os
deputados federals Alexandre Valle
(PRP/RJ) e Marcelo Alvaro Antonio
evsa Republican -

I
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(PRP/MG) também apresentaram suas
opinides sobre a assunto.
"0 presidente da Câmara,
Eduardo Cunha, determnou prazo de
40 sessôes para condusäo dos traba
hos. Ou seja, em mao. Case o prazo
seja insuficiente, ee vai requistar a
reforma em penáro. Exste uma for
ça. Querern acabar corn os pequenor
nartidos. Precisarnos do PRP unido,
forte, pam que a gente possa ter vo
no Congresso", cfisse Alexandre VaUe,
fdém do mandato de dnco
anos, os congressistas optaram p&o
tim da reeeictio no Executive, Para
Legisiativo, restricäo de re&eico pa
trés mandates sucessivos no rnesme
rgo que ocupa. 6, no Senado, o su
nte seria a segundo candidate mai
votad 0.
"Por defender o tim da re
&ecEo, Os perrepistas entendem quo
hd necessidade de coincidtincia dzn
eleiçdes federal, estadual e rnunidpa
Lortanto, foi aprovada a coincidéncin
tix: eleicöes a partir de 2022, corn ax:
tensão dos mandates de 2016 pam
mis anos, nara permitir a eleiçâo ger;:;
om 2002", expca Ovasco Resende.
Tambérn ficou decidido que
PRP é contra a cidusula de desempm
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pam deputado federal. 0 resn
tema deve ser vdfldo para o tempo dk
TV, ou seja, 50% dvidido igualmente
entre todos as partidos e 50% dMdido
pea bancada.
Na apiniio da maloria dos
congressstas, a rnanutenço do mad&o atual deve ser apLcada ao prazo
minirn q, para fihaçdo (urn ano antes
da eeicio), ohrigatoredade do voto,
sistema eleitoral, coflgacóes para
aieiçöes proporcionais e financiamento das campanhas "Apesar de
defendermos a atual mod&o, o grupo
'ptou peta reducão dos hmites de
oação por pessoas fiscas e jurIdicas",
estaca Ovasco Resende
"0 congresso atingu todas as
expectativas da Executiva NacionaL 0
O R estabeteccu suas propostas sabre
eforma poiltica corn total dernocracia, porq ue oferecemos inforraçöes
consistentes pam que o grupo pudesse
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A retorma poRtica, na vsäo do
jak9strante Alberto Luis Mendonça
Rollo, ajudaria a fortalecer, inclusive, a
chamada Lei da Ficha Limpa. Ele embra clue muitos candidatos se mantdm
na disputa ao adiar a decisão judicial
por meio de recursos, o que gem dis
tmçio e confusão ao eloitor.
Roo integra a Comisso da Or
dem dos Advogados do Bras (DAB)
So Paulo, que formulou propostas
pam a Reforma Politica. Dentre as
propostas da OABSP estho questdes
como o voto distrital, financiamento
de campanha, reeleico, ndmero de
P

'. 2 1 1 Maio, de, 201

uLacOes, plebiscto ou
0
bcameraUsrno
reterundo,
unicarnerahsmo, parlamcntarisrno ou
presidenoalisrno.
Pam fortalecer a Lei da Ficha
Limpa, Rollo dz que o ideal seria que
todos us recursos fossem julgados antes das eleicBes. "Essa lentid5o prejudica o eleitor, que fica scm saber em
quern pode votar. As yeses dc pensa
que o candidato e fichasuja, mas de
pois o politico ganha o processo 16
na frente. Al como e que faz?", argu
menta. Por outro lado, se o candidato
perder todos os recursos, seus votos
sero anulados. 'E justo o eleitor per-,
der o voto? Ndo estd cm to, tinha que
Julgar reals rápido", diz.
0 advogado, que também é
pa rd

professor de drmto kleRorai da Un-versidade Presbiterlana Mackenzie,
ressalta que Os candidatos näo podem
ser punidos pela demora do Judicidrio.
"A resoluçio da prazos para julgar us
processos. Fm SFo Paulo, esse prazo já
nâo foi cumpudo pelo TRE. Corn isso,
deniora mais tempo para os recursos
chegarem aoTSE, em Brasilia", aponta.
Rollo cornpactua he urn mesmo
pensarnento do junsta e presidente
ha Cornissdo da 0AB-SP, Ives Gandra
Martins rnais do que as reformas, he
necessidade he mudanças na pohtica
econtimica do Pas. "A reforma deve
ser feita corn rnuita responsabildade,
porque equivocos podem piorar o
atual sistema e serem desastrosos ao
Pals", alerta,
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Segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tnbutaço),
o brasleiro gasta uma media de 150
dias no ano somente para pagar im
postos, 0 "lmpostômetro', da Associacäo Comercial, assinalava urn total
de mais de R$ 636 bilhOes gerados em
impostos apenas no perlodo de 1 de
janeiro a 27 de abril deste ano. Esse
valor astronôrnico arrecadado pete
governo atiado ao que efetivamente e
revertido em pro[ de pot Iticas pbUcas
eficientes e de quandade explica a inquietude do brasUniro quanto S sanha
arrecadatbria oficial.

Esse othar de desconfianca,
logicaniente, passa no so pelo contriburnte cornum, mas por todos Os
representantes da cadeia produtiva
nacional, NSo por acaso o assunto
reforma tributaria mcxc tanto corn a
opiniSo pübtica e se apresenta come
urn dos maiores desafios pam o Com
gresso Nacrnnal. Come crescer, driblar
a crise instalada, manter boos niveis
de ernprego scm impor urn fardo mats
pesado anda a trahathadores e em
pregadores?
A esta pergunta o advogado
especiatizado em Diretto TributSrio
Internacionat Matheus Cherutti Viana
responde corn outra pergunta, du-
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ario pare pager impostOS E, apesar disso pouco
:tetivamefltC revertido em po!IticaS püb/icas
nte o históicO CongresSO Republica
u. "Reforma tributaria neutra irnpar
l, no existe+ Qualquer reforma va
r ganhadores e perdedores. Pare so
fazer urna reforma é preciso enfrentar uma primeira questaO quern val
hater a mao no holso?"
Viana expUca quo reforma tnbm
a, tal como so imagine, não imphca
recessaflarfleflte em menos impostos.
"SO será posslvel dci continuidade
cos processos do cresdrneflto e dis
tribuiçao do renda so forem enfrentados as desafios do investirnento e
produtividade. E a questao tributária
faz parte deste debate Nao se deve
fazer urna reforma a toque do caixa

de forma superficiaL Pare isso, parti
dos politicos e movimentos socicis dovem so envolver corn esse tome"
Para Jobson Oliveira, que tarnbern tratou deste tema no congressQ
a resposta passe necessaflamente pela
simplificacfio e deshurocratizacä o do
sisterna tributário, reduzindo signifi
cativamente o nmero de tributos. "E
tambérn passe polo estimulo A formalidade, peta distribucAo mais equitatFva da carga tributAria; pela eiirninacAo
des distorcôes da estrutura tributAria;
pea ehminacão da guarra fiscal; polo
avanço importaflte na politica de de
soneracAo e polo aperfeicoamento da
poiftica do desenvolvimento regional"
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o palestrante Sergio Ribeiro Silva ensina
romo candidatos e partido podem

ergio Ribero S il va rtio d ape
steito do Carapicuiba cidade
ucahzuda a 21 quflbmetros da Capital
rn So Paulo. He é urn politico nato,
Jaqueles que detém boas dicas para
quem quer ter vitoria nas urnas. Nâo
é a toa quo so tornou urn dos pales
tes mas requisitados por parti
politicos quo querem aurnentar
0 nrirnero do eleitorado e escapar da
cláusula do desempenho.
Corn muitas frases do efeito,

aumentar o nürnero de votos nas urnas

do tipo "0 vento nao sopra a favor be
q uern nào sabe onde ir" ou "0 homern
do tamanho do seu sonho", Sérgio
xpiica quo a politico nao precisa ser
urn born orador paa pedir votos, 0
ugredo para conquistar mentes
uruçJes c ter urna boa idela e ur n
"A i deja precisa serhorndiscu,
clara e a proposta dove empolgar
ssoas" observa, "0 eleitor precis.
>ub p r quern b você, o quo você propd
nue você jd fez para merecer o
Mas, ucirna de tudo, a eleitor
'
saber o porquO ole dove acredi
o urn você a ponto de to dar o vote."
E para evtar que Os politicos
hrn em armadlihas, Sérgio faz urn
rnta: "a esperto do hoje é o otário a
'ugo praza" A afirmaçäo quo serviu
contextualizar urna passagern do
a vida Ioi a "puxao do orelha" para
u' us politicos trabalhern corn sorb
he e respeito ao debtor a ao parti
Case contraro, a vida pohtica es a fadada a rnorrer precocemente,
ralrnente, a pessoa quo ganha
cçäo so acha dona do partido e so
uece da populaçaa, 0 politico pro
a andar mais, conversar mais, ouvir
'us, ab r acar mao e bejar mao So
tver, trabaiho real, nio tern re
afima.
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0 PRP é urn partido qua fundarnenta suas diretrizes a açôes dentro do liberakrno social. Portanto, a
RP é urn partida de ceatro, podendo
de esquerda ou de direita, conforme seja necessário para eliminar as
desigualdades sociais, concilia ado as
interesses do homem aos interesses
do Estado, do capital a do trabalho,
"Ser urn partido de centro no significa ficar em dma do muro", observa a
advogado e pubUcitário Fernando Lucas. 0 conceito de direita a esquerda
acabou corn a queda do muro de 8crurn. Näo devemos usar as veihos rótuos para novas tempos", observa,
"Os nossos ideals sa mais irnortantes que ideologia, tanto qua astamos aqul, neste congresso, porque
temos urn deal: Queremos, precisans e podemos resolver os problemas
3rasil", afirma,
E esse nova modo de pensar a
polItica a as razOes idealógicas que
fundarnentam as partidos, de acordo
corn Lucas, começa naquilo que a SOciedade tern de mais precioso - sua infncia a juventude. "Precisamos educar os nossos jovens para preparamos
melhores as nossos eleitores", afirma.
A partir da preservaço dos Vaores que norteiam uma sociedade a
qual possa ser efetivamente considerada civilizada e evoluida e que as
diferenças de fato comecarâo a ruir,
tal qual o famoso muro alemo cftado
pelo palestrante. Uma vez derrubada
essas barreiras, através do investimento rnaciço em educaço e na reduçâo
das desigualdades socials, opina Lucas, é qua estaremos criando urn pro-

jeto de Pals, no algo efémero apenas
corn propósito eleitoreiro, coma faz
uma parcela da classe poiftica, "Isto
é qua a realmente conta, uma sociedade onde no importam as classes
socials, mas se patro e empregado
est.o unidos par ideias comuns."
Para isso, coaclui Lucas, a PRP
deve ter urn alinhamento práprio,

peculiar,de modo a se destacar em
cenário tao competitivo e de regras
acm sempre muito tiaras e acm scmpre respeitadas par todos. " coma
urn produto a ser lançado no mercado. Wo podernos falar igual as marcas
A ou 8, temos qua tar nosso próprio
discurso a estarmos alinhados no pensamento e aa açao".

PHP preci
ate nto as Ic/s do proteção ao homem em razão dos ava
quo podem ser prejudiciais ao práprio horn em
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exphca o promotor de justica aposen
tado, Eudes Quintino.
Porém, devido as mudanças
comportamentais e ao avanço tecno
ógico e da medicina, existem lacunas
e desatualizaçoes na atual legislaçao,
em temas polém ices come aborto, celulastronco embionárias, reproduço
humana, nome social e ortotanasia,
entre outros apresentados pelos pro
motor durante o 1 Congresso Republicano, em Brasilia.
`O PRP precisa estar atento as
leis de proteçao ao homem em razao
dos avanços que podem ser prejudi

ciais ao prdprio homem", destaca. O
art-igo 5' da Conslltuiçao garante a in-

viola bilidade do direito a vida, portan-

O

w-

to ninguém pode tirar a vida intra-uterina. Já o artigo 5 0 da Lei 11.105 (lei da
biotecnologia) permite a utilizaco de
células-tronco embrionárias obtidas
de embriôes humanos produzidos per
fertiHzacio in vitro apenas para fins de
pesquisa € terapia', explica.
Eudes afirma que a reproducao
humaria tambérn requer legislaç 2i o especifica para a doação de semen no
anonimato, Corn o anonimato, C possivel que no futuro haja casamentos
entre irmäos ou entre pais e filhas.
AlCm disso, a utihzação do semen de
um homem que nao foi autorizado
pela mulher a ser inserninada pode
caracterizar estupro,
No caso da maternidade substi-
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tudva, a legislacAo atual per1nte bai
dga do augu& para parentes de ate
Quarto grau (mae, irmA, fla e puma).
"A lei no permite quo parentes por

;Ihndade (sogra, cunhada, madrasta,
corn ou entenda) ou desconheci
dos sejam barrigas do auguéis, ate
porque, para a Justiça, mie C aquea
one den a lu:", observa.
Do acordo corn o prornotor,
hornem e tutelado polo Estado,
or i sso faltam estatutos quo regu
jrnentern sobre ernbdöes e sobre
tiorte. "Ternos o estatuto da crianca
o do adolescente, da juventude, do
iabalhador edo idoso. 0 Estado cui
da do nascirnento ate a fase adufta,
mas quando chega na morte, o Estado
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para", destaca,
"Existem modaUdades do morte
que näo säo aceitas no Brasil, mas d iante do urn ser humano quo estd pa
decendo, algumas pessoas podem en
tender quo o meihor seria abreviar a
morte" observa.
AlCrn da eutanasia, o Brasil
proibe a distanasia (protongarnento
artificial da vida), suicidlo assstido
(morte programada e reahzada em
cilnicas) e ortotanasa (suspensão do
medicamento para a doença, mas corn
introdução do remedios para ahvar a
dor e garantia de todos os cuidados
paliativos ao enfermo).
Outro tema polCrnico apresen
tador por Eudes Quintino C o norne

social, usado por transexuals e traves
tis, Em marco deste ano, a Conseiho
Nacional do Cornhate C DiscriminacCo
e promoçOes dos direitos do lCshicas,
gays, travestis e transexuais (CNCDI
LG B) estabeleceu parC metros pan
a garantia das condiçOes de acesso
o permanCncia do travestis e tran
sexuais nas institUiç6es do ensino
'As escolas deiern inserir o
campo 'nome social' nos formulCrios o
sistema do inforrnaçdo utilizados nos
procedirnetnos do seecda, inscriçCo,
matrIcula, registro do frequCnaa e
avaUaçäo, entre outros' expUca. "A
decisCo tambérn garante a uso do
banheros, vestiCrios e demais es
paços segregados por genera"
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"Arnda quo en falasse a linaua
dos hornens e falasse a lingua dos
anjos, scm amor, eu nada seria 0
trecho biblico ê urna metdtora para
exphcar o terna escolhido para enceo
oar a nrograrnaço do P Congresso
Republicano Progressista: "Brasil, Pá
tria da Felicidade Aplicabilidade da
Feliddade Inrerna Bruta (NB)".
Segundo a presidente Nacronal
do PPP, Ovasco Resende, tho impoo
tante quanto a crescimento e a foN
talernento do partido e a consci.
ent'zaço dos perrepistas eleitos em
desenvolver politicas pdbcas quo
propordonam a felicidade e a berm
estar psicológico das famuilas.
N 21 1 Ma' de 2015

"A famiha é o alicerce da Nacão.
O quo uma familia precisa? Moradia,
sadde, educaçâo, lazer; segurança,
sahirio digno, trabatho decente, as
sistência social, cultura, transporte e
acesso aos bens necessdrios para sua
sobrevivdncia. Ou sod, tudo o que a
oopulação precisa carnpde rninistd•
dos e secretarias estaduais e municipals. Portanto, a felicidade é clever do
Estado e direito do cidado. Quem
não concorda corn isso não conhece
a nossa ConstituiçSo, destaca Ovasce
Resende, Cabe aos governantes as
segurar todos as itens acima reIacio
nados e isso compäe, corn absoluta
certeza, o mosaico da fehcidade do
povo brasfleiro"
0 psquiatra e psicoterapeuta

Ururahy Bauoso, fundador da Academia da Felicidade e especialista
em Felicidade Interna Bruta, fol o
convidado especial do diretório Na
cional para mostrar aos perrepistas
presentes no Cangresco Repubhcano
corno e porquê aplicar a FIB (principal
banderra do PRP) no Estado,
"A cultura do PIB (Produto Interno Bruto) e quanto mars você ganha
finance iramente, mais vocé val me
Ihorar de vida e ter bern-estar. Mas
nOs ndo temos mad come ficar pro
movendo urn consurno desenfreado
para quo as pessoas tenham mad,
ganhem mais e comprem mais, sendo
quo os recursos naturars são lirnita
dos. 0 nosso maior desaflo, no Brasil,
d mudar essa cultura. 0 PIG explora,
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AoçO da f&icdade maro
o encerramento do
1° Congresso RepublicaflO

S

meut, rpui suga e done so o
p000 A HP cuida cuda hoie, cudu
arnanhñ e cuida de todos. Essa e a
difurença", alerta Ururahy,
Para desenvoivor politicos p6blicas quo prom008rn FePcidade Interna
Bmta, é preciso levar em consideracO
nove rnitdnOS: bernestar psicolOHcO
cuitu r a, melmambiente, vltandade
cornuntarid, boa educacPo, uso do
tempo, boo governanca born padräo
do vida c' sadde "ClentThcame flte , a

dos polo aumento do tota, corno pm
dade no sPo pooridades. "Sabe go
Iuiço, manuteflcao dos vas, trnsitO,
quê as farrnácias estho t5o lotadas?
estresse do motorista, acidentes do
Porque nPo tratarnos as causas dos
trânsito o tempo do IocornocPo.
doencaS, mac srn os coos srntornas.
"Queremos uma NaçPo onde as
1550 é pB'
pessoas consigorn ser feliz scm ter quo
"Os pals levarn seus flihos em
tornar RlvotrlV, brinca. E para oquelos
moo consultOrio e chzern: nPc' cci o
quo carninharn junto corn o PRP em
porqu meu tilho está deprimido, se
direcPo a FIB. Jrurahy ensino quo o
ole tern do tudo. Mais urna CCL, esta
primeiro passo a ser dado é o abrago
mos Ildando corn PIP. 0 fdho tern boos
fellododo depende desses nove crite
do felicidade, "Esse abraço ndo per
materials, mac fata ateto, atencPO e
mite tapnhas mis costas ou balonco
1105 enVUIVdOS, atirma. "NPo pode
arnor dos pals. Isso é FIB", observa,
do corpo. As duos pessoos preuSam
mos con f und i r fehcidade corn alegria.
Segundo Ururahy, o governo
0 braserO no é fehz, é alegre."
abrir bern os braços e cru76-Ios no en
inventiva a compra do veiculos Para
Do acordo corn o especlaUsta, a
trelaco, respirar fundo e dizer suave e
aumentar o P8, rnas nao ieva em conuruca preocupacPO do PIP d consurnO,
pausadomente Fe Li Ci Do Dc."
as consequdnc i a s ocasiona
portanto, educacPO e sadde do quail
R,'i)h'
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essénca do Partdo
Repubcano Progres
sfta (PRP) fo ampIa
A rnente apresentada
polo presidente Naciona, Ovasco
Resende, aos prindpais Uderes perre
pstas do todos os Estados Brasileiros
para prornover o fortaledmento nas
eeiçdes de 2016 e 2018. An longo do
2015, o Diretódo Nadonal reaUzou
mto congressos, sendo urn doles em
nivel Nacional, corn três dias do du
raço, em marco, na Capital Federal,
Em seguida, cangressos regio

nais aconteceram em Cuiab (MT), Rio
do Janeiro (Ri), Vitdr (ES), Recife (PE).
Guarulnos (SP), Teresina (Pt) e Joäo Pessoa (PB), levando uma injecão do ânmo
o otimismo a quem tern disposicBo e
coragem de trabalhar por urn Bras me'
Ihor. "0 PRP entende que a fehcidade
do povo é clever do Estado. Portanto, a
nossa principal bandeira é o Indice de
Felicdade Interna Bruta (FIB), porque
cada item essencial para a feUcidade de
uma lam Pia compöe Os ministénos e as
secretarias estaduais e municipais. 0
PRP acredfta quo moradia, saCde, edu
cacao, lazer, segurança, salário digno,
trabalho decente, asssténcia social e

transporte, entre outros, é dover do Es
tado e direito do cidadao", afirrna, "Essa
é a nossa principal mensagem' destaca.
Do acordo corn Ovasco, o PRP
o part-ida quo mais investe em edu
caçäo polfticapartidária por entender
quo a pergunta rnais frequente que urn
dirigente do urn partido ernergente recebe é: "0 que seu partido defende?".
Para Ovasco o crescimento e forta
lecimento do partido depende do consonancia entre a pensamento comum
do eleitor e a mensagem doutrináda do
part-Ida. "1 nossa tarefa como dirigentes
artiddrios mostrar para a sociedade quo
as agentes politicos e os partidos pal Iti

*

fiH]
cos no so iguais. Fosse assm, no
existiriam eeicães, revoucöes e gue
ras" destaca a presidente do PRP.
Aérn de apresentar a cerne do
PRP, as Congressos Repubcanos Pro
gressistas também oferecern as pa
estras Cam panha Eleitoral Vitoriosa
corn a jornaflsta especiaUsta em comu
nicaça poCtica Mario Welber; Legisa
ção EeitoraL 0 Que Pode e 0 Que No
Pode, corn a advogada do departamen
to juridico do PRP Nacional, Fernanda
Caprio; Preseriça Feminina na Politica,
corn a presidente Nacional do PRP Mu
Iher, Ana Emilia Brasil; Uso das Redes
Socials na Poitica, corn a vicepresiden

te regional do PRP/G0, Gercytey Batista;
e FideUdade Partidária e a UnQu Pela
VitOria, corn diretor do Ciesp Noroeste
PauUsta, Fernando Lucas,
"0 PRP é, scm ddvida, a partido
que mais investe na forrnaço poiltica
de seus dirigentes, candidatos e 1itia
dos", afirma a secretáriogeral da Execu
tiva Nacional, Lelé Arantes, Desde 2008,
segundo dc, a partido jd reaiizou rnais
de 80 cursos em todo o Brasil.
"Cada partido tern urna doutrina
e urn programa diferente do outro. For
isso, 6 misso do dirigente, seja dc municipal, estadual on nacional, participar
dos congressos e cursos oferecidos pelo

DiretOrio NacionaL Tambérn d misso
de todos as dirigentes incentivar a leitura do Estatuto, do Programa e do Manifesto do nosso partido Em especial, o
Estatuto, porque enfeixa em si todas as
ohrigaçöes, deveres e direitos dos flUados", destaca Lelé,
"Coma é que uma pessoa pode
administrar, gerenciar uma cidade, urn
Estado ou uma Nacâo se é incapaz de
respeitar ou seguir as normas internas
do seu partido? Como d que a pessoa
vai respeitar a Constituiçäo Federal, a
Constituiçäo estaduat ou a Lei Orgânica
do Municipio se nem a Estatuto do sen
partido cia con hece on respeita?", quesPevista RePuNicana N' 26 1 Ncw,snbro de 2015
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"E precso conhecer o come d
pam too no ponta da lingua, a re>.
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.rt > d 0, 8 partido aposta todas a:
o> tichas na forrnaço do bons pol%i
>> capazes do transfor mar o nosso
> Mudar o Brasil e tareta porn -nuo. cornens fortes. 0 PRP quer ser
conherdo corno Partido do Felicdade,
Esse d u nosso pronosito e o nosso pro
iota, C 05 nossos canddatos devern ter
isso em monte", diz.
Querernos amphar e aumenta
a telcidde das pessoas e red uzir 0 SOc
sofrimento. Antes, no entanto, a pa
tido preosa ser composto por pesso.
que compactuarn dessa filosofia e pu.
estdo thspostas a trabalhar polo hen
corn urn, e não a trabalhar em benefici
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JSCELINO REZENDE FILHO
UI

presidente da COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, OVASCO ROMA
UMARI RESENDE, apresenta a Vossas Excelências formatação das PROPOSTAS DO
'RP NACIONAL PAR.A A REFORMA POLiTICA, debatidas, votadas e formatadas pelo
;artido no 10 CONGRESSO REPLJBLICANO PROGRESSISTA, reaIzado em Brasilia/DF,
10 San Marco Hotel, para que sejam defendidas na Câmra dos Deputados:
.) FIDELIDADE PARTIDARLA
Perda de mandato.
USU DE DESEMPENHO (BARREI)

No deve exstir em nenhurna situaço, acm partidária, nern para candidatos.
3) SISTEMA ELEITORAL
Manutenço do modelo atual
4) REELEI(;AO
a) Executivo

• Fim da reeeiço - mandato 5 anos
b) Legisatvp:

• Reeleiço por 3 mandatos sucessivos (para

a mesmo

cargo que ocupa)

5) COINCIDENCIA DAS ELEIçOES (FEDERAL, ESTADIJAL E MUNICIPAL)
Coincidência das eleiçöes a partir de 2022, corn extensão dos mandatos de 2016
para 6 anos, para permitir a eleiço geral em 2022.
6) COLIGAOES ELEIcOES PROPOCIONAIS
Manutenço do modelo atual
7) FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS
• Manutençäo do modelo atual, mas reduzindose os tImites de doaco por pessoas
fIsicas e juridicas.

Sede - Rua. Santo André 0 534 Jd. Europa CEP - 15014 499
São José do Rio Preto - SP contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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DIRETORIO NACIONAL

A P T D PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
EPUBUCANO
,-OGRES:
1L&kL EFLC

PARTIDAR

;a°io dMdido guaRne'ite entre cdos os pat ridos
:roporciona1idade de votos váUdos para deputado feder
?ODETVeRADIO

50% dMdido igualmente entre todos os partidos e 50 0/b dvidido pela bancada.
OTO

Obrigatório (manutenço do mod&o atua)
PRAZO

MtNIMO PARA FILIA(;AO

Manutenço do modeo atu&
12) CRIAçAO DE NOVOS PARTIDOS
Niniero atu& (32) deve ser mantido e deve ser l imitada a criaçäo de novos
partidos.
13) SENADO

• Supente - 20 ms votado
• Mandato de 5 anos
14) COTA DE GENERO (30%)

• Fim da cota de gênero. A cota de gênero é ap!icada especiamente as muiheres,
pots ha sempre mais homens, do q ue mulheres, nas chapas dos partidos. No
entanto, a obrigatoriedade faz corn que mulheres sejam flUadas e l ançadas como
candidatas apenas para cumprimento da regra legal, evitando-se a perda de

candidatos hornens. Todos os anos a imprensa divulga que, em muitos locals, as
candidatas muiheres sequer tiverarn votos, demonstrando que na verdade nao cram
candidatas reals, e sirn, cotista. A verdadeira rnobilizaçäo deve ser no sentido de
Dolitizar as muiheres e t6-las nas fuleiras partidárias corn o real objetivo de
•:oncorrerem aos cargos eletvos.
TEMPO DE CAMPANHA

60 cUas
Atencosamente,

OVASCO ROMA AtTTh1ARX RESENDE
RESIDENTE NACIONAL
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PRESIDENTES REGIONAIS
ACRE: Julinho
AMAZONAS: Jackson Saldanha
BAHIA: Alexandre Marques
CEARA: PH
DISTRITO FEDERAL: Adalberto Monteiro
ESPIRITO SANTO: Marcus Alves
GOIAS: Braga
MARANHAO: Severino Sales
MATO GROSSO: Lilo
MATO GROSSO DO SUL: Betini
MINAS GERAIS: Tibelindo
PARA: Jorge Rezende
PARAIBA: Maria da Luz
PARANA: Jorge Martins
PERNAMBUCO: Zé Ernesto
PIAUI: Laécio Barges
RIO DE JANEIRO: Eliane Cunha
RIO GRANDE DO NORTE: Tomaz Senna
RIO GRANDE DO SUL: Goldenberg (representante)
RORAIMA: Chico das Verduras
SANTA CATARINA: Edson Mello
SAO PAULO: Ronaldo Martins (Vice)
SERGIPE: Fabiano (representante)
TOCANTINS: Lucas
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PR''7
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF

DEPUTADOS
MARAN HAO
Juscelino Rezende Fliho (Dep. Federal)
MINAS GERAIS
• Marcelo Alvaro Antonio (Dep. Federal)
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle (Dep. Federal)
PERNAM BUCO
Joäo Eudes (Dep. Estadual)
ESPIRITO SANTO
• Claudia Lemos (ja Suplente Dep. Estadual)

Sede - Rua. Santo André n 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoãprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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Evento:1 0 CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (131113i
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF

VEREADORES
PAPA
• Jose' Claudio (Redencào)
• Marcelo Borges (Redençäo)
MATO GROSSO DO SUL
• Nida Trachta (Baitapor)
• Gunga (BH)
PERNAMBUCO
• Edvan Bezerra (Jaboatào do Guararapes)
• Aerto LUna (Recife)
RIO DE JANEIRO
• Hugo Pereira (Seropédica)
• Emanuel Fernandes (Cabo Frio)
• Jose' Carlos Ramos Pinto (Nova Friburgo)
• Vanderleia Pereira Lima (Nova Friburgo)
• Diego Sampaio (Sao Goncalo)
PARANA
• Marcio Costa (Paranaguá)
SAO PAULO
• Flavio Silva de Freitas (CarapicuIba)
• Jeferson Macedo (Carapiculba)
Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
2a

PLENARIA

COMO CONQUISTAR 5% DO ELEITORADO E ELIMINAR 0 RECEIO DA
CLAUSULA DE DESEMPENHO
Conferencista: Prefeito Sergio Ribeiro Silva (Cara picuIba/SP), prefeito reeleito
de CarapicuIba/SP e palestrante do PT.

PROPOSTAS
GRUPO 1
Expositor: JORGE (PRP-PR)
Para crescimento do PRP, corn vistas ao crescimento de deputados federals e
estaduais, deve-se:
• Massificar a campanha de fihiacóes;
• Exigir o cumprimento do Estatuto do PRP;
• Intensificar e apoiar as comissöes provisórias municipais para que elas trabaihem
coletivarnente, ampliando seu ralo de açào em microrregiöes.
GRUPO 2
Expositor: LILO (PRP-MT)
• Passar aos Diretórios Municipais a confiança que o PRP Nacional deposita nos
Regionais;
• Campanhas maciças de fihiaço;
• Fortalecimento das comissöes provisórias municipais;
• Diviso do Estado em microrregiöes para fihiacOes e Iançamento de candidatos e
congressos locals;
• Presença do PRP Nacional no Estado para acompanhar o desenvolvimento dos
trabaihos e participar de cursos de forrnacâo poiltica;
GRUPO3
Expositor: PRP-PE/PRP-SE
• So se consegue eleitor quando se tern candidatos; a eleico de 2018 passa por
2016, e o estImulo de candidaturas municipais fortalecerá 2018;
• 0 principal foco do partido deve ser eleger deputados federals;
• Estimular cidades do Brasil acima de 200 mil eleitores a ter chapa cornpleta de
deputado federal;

Sede - Rua. Santo André n° 534,1d. Europa CEP - 15014 490
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GRUPO4
Expositor: Oton São Paio (PRP-RJ)

Fit

• Correr o Estado todo;
• Mostrar os valores do partido;
• Massificando fihiacöes;
• Promover propostas de rnudança do cenário atual;

GRUPO 5
Expositor: PRP/RJ (Edmilson Ramaiho - Presidente Municipal e Macaé/RJ)
• Filiar pessoas engajadas, que queirarn participar dos movirnentos do PRP;
• Montar seminários estaduais nas capitals imediatamente, corn cursos de forrnaçâo
pol Itica;
• Lancar candidatos a prefeito em todos os municIpios;
• Trabaihar no sisterna de células para trabaihar corn pessoas que venharn a se
interessar por polItica;

GRUPO 6
Expositor: PRP-ES (Claudia Lemos, Suplente de Deputada Estadual)
• Estruturar a organizaço partidária corn apoio das executivas Nacional e Estadual;
• Lançar malor quantidade possIvel de candidaturas rnajoritéria;
• Lancar chapas proporcionais competitivas.

GRUPO 7
Expositor: PRP-PI (Laecio Borges)
• Trabaihar, trabaihar e trabaihar, pois a concorrência de 32 partidos é acirrada;
• Aumentar o námero de fihiados;
• Manter o partido vivo nos Estados;
• Realizar reuniöes constantes, ern horários que permitarn a participaço de todos,
como perIodos da noite e finals de semana.
• Ate seternbro/2015, aumentar a participacão do PRP em 100% dos rnunicIpios;
• Buscar em outros partidos quem já disputou a eleiçào, corn potencial de votos, e
trazer essas pessoas para o PRP;
• Formar cornissöes provisórias onde as executivas lancern no mInimo 5 candidatos a
vereador;
• Criar coordenacöes regionais nos Estados;
• Lançar candidaturas rnajoritárias nas capitals;
• Lançar candidaturas corn anâlise de perfil para rnajoritária e proporcional;
• Firrnar parcerias corn governos estaduals e rnunicipais;
• Educação poiftica: trazer fihiados para reuniOes, discutir poiltica, inforrnar;
• Realizar cursos corn a participaco do PRP Nacional;
• Estabelecer parcerias corn segmentos organizados da sociedade;

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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GRUPO8
Expositor: PRP-RJ (FabrIcio LIrio)
• Sugere que a PRP Nacional encaminhe ofIcio a todos as Diretórios Municipdis
solicitern informaçOes e opiniöes por escrito;
• Corn 32 partidos ativos, é preciso ser mais hébil. E preciso transrnitir credibilidade
de todos Os nIveis partidários, para atrair filiados e candidatos.
• Credibilidade: bandeira clara, identidade partidria, propostas forrnatadas desde a
Nacional ate os municIpios, para que se possa argumentar corn as pessoas e atraIlas para a PRP.
• Carnpanha de fihiaço partidária;
• ConvencOes Nacional, Estaduais e Municipais,com participacão ativa do partido em
todos as nIveis, para que a militante possa se sentir seguro.

Atenciosamente,

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
PRESIDENTE NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 .Jd. Europa CEP - 15014 490
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (P
Data: 27, 28 e 29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
3a PLENARIA
DOUTRINA E IDEOLOGIAS HOJE: NOcôES GERAIS SOBRE ESQUERDA,
DIREITA E CENTRO. ONDE 0 PRP ESTA E COMO 0 PARTIDO SE DEFINE NO
CAMPO DA MACROPOLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL?
Conferencista: Fernando Lucas, advogado e publicitário, presidente do Instituto
Acordem e Progresso, candidato a senador pelo PRP-SP.
Conclusäo: "Não usar veihos rótulos para novos tempos"
"PrincIpios e retidäo levam ao progresso"

PRO POSTAS
GRUPO 1
Expositor: Aerto Luna (PRP-PE)
• PRP fol identificado corno urn partido de centro, mas o grupo divergiu sobre ser
puro ou de centro-esquerda;
• Considera que o PRP é desenvolvimentista e progressista;
• Considera que o PRP está apto a construir urn novo modelo de poiltica;
• Os perrepistas no devem ter vergonha de dizer que sâo politicos, pois apesar do
estigma, o PRP está construindo urn novo conceito.
GRUPO 2
Expositor: José Claudio,vereador e Presidente da Câmara de Redençäo (PRP-PA)
• Sugere que o PRP faca uma pesquisa nacional para saber o que o povo almeja
referente a centro, direita e esquerda, tendo em vista as diversidades nacionais;
• Depois da pesquisa, o PRP deve avaliar as resultados e direcionar o partido
conforme a concluso a que se chegar;
• Isso produziré poifticos corn muito mais potencial.
GRUPO 3
Expositor: Diego Sampaio, vereador em São Gonçalo (PRP/R3)
• Grupo condul que vivernos num modelo que está esgotado, que chegou ao seu
limite. Procura-se urn novo rumo para a pais.
• Considera que, enquanto naço, o Brasil está vivendo a adolescência, todos apenas
criticam, mas no sabem o que fazer.
• 0 PRP quebra as paradigmas e inaugura urna nova politica, do coraço, da verdade
e da bondade.
• Isso de faz priorizando a educaco, que deve ser o primeiro investimento em todos
as niveis e setores.
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P A P T D PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RE PU B UCANO
PROGRESSSTA

• 0 papel fundamental dos Presidentes Regionais é na construço de
pessoas que sirvam de exemplo, pessoas de bern, de valor.
• Considera que o pals maquela námeros e se esconde atrás de uma falsa realidde, .
mas na prática, tudo est6 urn caos. Indistrias crescendo e pessoas sofrend& de
carências das rnais diversas.

GRUPO 4
Expositor: Elias Conrado, Presidente Municipal Novo Gama (PRP-GO)
• Urn partido define sua posiço ideológica (centro, esquerda ou direita) no pela
opinio dos mihtantes e dirigentes, mas pelo que defende em seu Estatuto e seu
Programa.
• Considera que o PRP, por seu Estatuto e seu Programa, está posicionado no centrodireita.
• 0 PRP deve lutar pela excelência nos serviços páblicos.
• Os Estados de GO e PT sugerem que o PRP tenha em seu piano de metas a
preparaco do jovem para o futuro.
• 0 PRP está aberto a todos os segmentos da sociedade e todas as classes socials.

GRUPO 5
Expositor: Lourdes, Lambari do Oeste (PRP-MT, PRP-MG e PRP-AC)
• PRP é centro-progressista.
• 0 grupo considera que o PRP deve manter bandeiras de emprego, renda,
desenvolvimento e educaco.
• PRP é o partido do emprego e do desenvolvimento social, que buscar desenvolver o
cidadäo na sua cidade e regiâo.

GRUPO 6
Expositor: Claudia Lemos, ia Suplente Dep. Estadual (PRP-ES)
• Considera que o PRP deve ter como bandeira o termo que carrega no próprio nome:
prog ressista.
• Considera que isso já está no Estatuto do PRP.
• Considera que é preciso divulgar isso para o pblico, para que as pessoas possam
compreender o que significa ser progressista.

GRUPO 7
Expositor: Flavio Menezes
• 0 PRP é republicano e progressista. Nâo está na esquerda, nem da direita, criou
uma nova linha de pensamento, através da utilizaco do termo "progressista";
• Considera importante a unio do PARTIDO para compreensão da filosofia e
ideologia do PRP.
• Considera que partidos como PV, PCdoB e PT segmentam classes. Para ser do PV
tern que ser ambientalista; para ser do PCdoB tern que ser comunista; para ser do
PT tern que ser trabaihista.
• 0 PRP fol feliz em escoiher, inclusive em seu nome, que utiliza o termo progressista,
pois é a favor do progresso do pals, e isso está representado pelo cata-vento, que
mostra energia e movimento constantes. 0 PRP nâo limita os grupos de pessoas e
de interesses que venham a fazer parte de suas fileiras.
Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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• Deve haver urn alinharnento de diretrizes e metas entre os diretórios na
regionais e municipais.
•
• Atenciosar
•/ Yw

OVASCO ROMA ALTIMARI1ESENDE
• PRESIDENTE NACIONAL
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Data: 27, 28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
5a PLENARIA
PAINEL DE DEBATES SOBRE POLITICA FISCAL: TRIBUTAçAO E IMPOSTOS
NO BRASIL COMO MUDAR? TEMOS PROPOSTAS CONCRETAS E VIAVEIS
PARAANAcA0?
Conferencistas:
- Jobson Gomes de Oliveira, auditor fiscal e tributário, corn pós-graduação ern
Gestão Püblica, palestrante da Força Sindical, corn mais de 1200 palestras em
empresas e sindicatos.
• Mateus Cherulli Alcântara Viana: professor visitante do Instituto Brasileiro de
Direito Tributário e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em
Direito Tributário Internacional e membros do corpo editorial da Revista Direito
Aduaneiro, MarItimo e Portuário.

PROPOSTAS
GRUPO 1
Expositor: Jorge Martins (PRP-PR)
• Municipalizaco do IPVA, pois considera absurdo que se pague ao Estado urn tributo
que diz respeito ao municIpio. Justifica que Os velculos tern os nornes dos municIpios
nas placas dos veIculos e é o municIpio que mantérn a pavimentaçào das ruas.
• Criaco do Imposto Unico de 10%, para todas as operaçöes, sendo que 20% ficaria
no municIplo, corn transferência de 40% para o Estado e 40% para a Unio.
• Imposto de Renda corn ampIiaço para 15 faixas. A arrecadaço serâ a rnesma, mas
a cobranca será maisjusta.
GRUPO 2
Expositor:
• Criaco de 3 impostos, federais, estaduais e municipais;
• Imposto de renda corn tabela progressiva de acordo corn a renda;
• Excluso do municIplo auto-suficiente, dependendo da atividade econôrnica, por
habitante, repassando a valor para outro rnunicIpio mais necessitado.
GRUPO 3
Expositor:
A reforma tributária reduza o preço das mercadorias aurnentando a poder de
compra do brasileiro;
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• Simplificar o ntrnero de impostos, sern prejuIzo na arrecadaço dos Esta
municIpios;
• Implantar projeto de educaçâo tributária na grade de curricular das crian as e
jovens brasileiros, objetivando que no futuro no se permitarn tantos impostos.
• Prograrna de reduco de gastos piiblicos e contingenciamento do Orçamento
Ptblico;
• Redistribuir os recursos arrecadados corn impostos, de maneira que a malor parte
fique corn os rnunicIpios, segunda parte corn os Estados e rnenor parte para a
Unio;
• Contrataço de técnicos especializados em legislaçâo tributária pelo PRP NACIONAL
para traduço das propostas a linguagern da Iegislaco.

GRUPO 4
Expositor:
• Pilares principals da Constituicào Federal: saáde, transporte, educaçâo, segurança;
• Defende que a educaco tenha deduço de 100% na tabela de imposto de renda;
• Defende que o custo corn aluguel tenha deduçâo de 30% na tabela de imposto de
renda;

GRUPO 5
Expositor:

-

• Repassar o IPVA 100% para os municIpios;
• 0 primordial é que se rnelhore a divisâo da receita entre Unio, Estados e
MunicIpios, pois hoje a rnaior parte é da Unio (hoje em media 60% Unio, 25%
Estados e 15% MunicIpios).
• Inforrnalidade: deve ser criada uma Iegislaçào que permita a incluso tributária justa
para as pessoas que trabalharn na informalidade;
• A Unio deveria destinar a arrecadaco apenas para as necessidades essencials,
corno aposentadorias, saiides, etc.
• Deve-se apresentar as propostas ao povo, para que o povo decida a rnelhor forma
de arrecadacâo.
0bservaço do conferencista Mateus Cherulli Alcântara Viana: a divisâo na participaco corn
Estados e rnunicIpios so atinge os impostos, e no as contribuicöes socials (PIS, COFINS,
etc). Estas vern sendo aumentadas sisternaticarnente pela Unio
Atenciosamente,
•/
• OVASCO ROMA ALTIMARIIIESENDE
• PRESIDENTE NACIONAL
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A RTIDO
EP(JBLICANO
ROG RESS I STA

NOTA EXPLICATIVA
MAGDA CORNEICHUK DE CAMPOS PARRA
DESPESA: prestaçäo de servicos de coordenaçäo de evento partidário
VINCULAAO PARTIDARIA: coordenação de evento partidário.
EVENTO:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP)
DATA: 27, 28 e 29/0312015
LOCAL: San Marco Hotel, Brasilia/DF
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS:
a) Cheque
b) Nota fiscal;
c) NotIcias do evento no site do PRP
d) NotIcia do evento na Revista Republicana n.19 (fevereiro/2015), n.20
(marco/20 15), n.21 (maio/2015), n.26 (novembro/2015);
e) Documentaço produzida em decorrência das discussöes plenárias do
Cong resso;
f) Relaçäo de Presidentes Regionais do PRP, Deputados e Vereadores;
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Usurio: 17807.188/0001-06
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NF-e - Nota Fiscal EletrOnca de Serviços - So Paulo
NUmerociallota

PREFETURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS

Data e Hore de Emissão

15/0412015 12:49:48

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS - NFS-e

cOdigo de Vericaçáo

PRESTADOR DE SERVIOS
IPF/CNPJ 17.807.16810001-06
nscic,
Nome/Razão Social: MAGDA CORNEICHUP( DE CAMPOS PARRA 09081450808
Endereço R PASSO DA PATRIA 01151 - BELA ALIANCA - CEP: 050854)00
flunicipio. So Paulo
UF sp

LH

./

O8

-O

TOMADOR DE SERVIOS
Iorne,IRazäo Social PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
I PF/CNPJ. 32.095.10110001-80
lnscnçio Municipal
Endereço R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020
viuniciplo: Säo José do Rio Preto
UF SR
E-mail. contatoprp.org.br

INTERMEDIARIO DE SERVIOS
CPF/CNPJ --

Nome/lRaz8o Social.
DISCRIFJIINAçAO DOS SERVIOS

Coorderiaçäo do 10 Congresso Republicano Progressista realizado em BRASfLIA
DF de 27 a 29 de
marco de 2015 no San Marco Hotel - Setor hoteleiro Sul QUadra 05 Bloco C / Asa Sul - Brasilia
OF
Dedos pare deposito:
BEmflCO Itau
Ag 9719
Conte: 25774-4

I.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26080,00
IRRF (R$)

INSS (R$)

CSLL (R$)

CORNS (R$)

FIS/PASEP (R$)

Codigo do Serviço

07161 - Planejamento, organlzacäo e administracao de Teiras, exposlcóes e conêneres.
Valor Total das DeducOes (R$)

Base de Cálculo (R$)

0,001
-

Puluniciplo da Prestacão do Serico

t

Aliquota (%)
I

Valor do lBS (R$)

Crédito (R$)
1

Nümern Inscticáo da Obra

0,00

Valor Aproximado dos Tributos I Fonte

OUTRAS INF0RMAc6Es
(1) Este NFS-e foi emitids corn respeldo pie Lei n° 14.097/2005 (2) Documento ernitido por ME ou EPP optente pelo Simples
Nacional.
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TRJ() \A('R)NAJ. CNPJ
') 9 5-101/0001-80., corn sede admimstra a em Sao Jose' do Rio Prclo/SP na rua
ito Andre. 534, id Europa CEP I 501 4-40. neste ato representado pelo Presidente
Eomisso Execunia Nacional, OV:SCO RONIA ALTI\IARI RESEE)E. ora
a orninado CO FRV1'AJN[E. e de outro NIAGDA CORNEICI-It K DE
\1 P()S F'ARRA. CN PJ 17.807.168,10001-06. corn sede na rua Passo da Patria.
Bela Al
I, CEP 05085-000, So Paulo/SP, doravante denorninada
)\TRAT;DA, teIi1 entre s lustos e contratados os seguintes termos do
)NT'RATO IF IRESTAçAO DE SERV1OS DE COORDE\çAo Di
ENF() PARi'1D.-Rl()

;iisuIa V - () presente contrato cOnSNte na presuicio de ser\iços pela
TRAT \D\ ao CONTRANTF de ()rganizaço do evento "1° CONGRESS()
\() PROC RLSSJS1 iI, (PRP)",
C\CI1O

cra r(!J/ad( nos Wa 2 7

cm Prii

[)

(oordeiiaçao do CVCfltO C\ ento.
H Organizar e aprovar as artes para coni'ecçäo de convite. cartazes. 1!ders.
ublieaçOes unto aos prepostos do ('ONTRATANTE e demais parceiros:
c) Gerenciar C organizar a disposiçio de cadeiras. sonorizaçio, mesa principal.
unc!onamento de eqiuparnentos, controle de tempo. trahalhando em conjunto corn OS
prepostos do CONTRATANT Ti e dernais parceiros:
J) Gerenciar a sequência de uso da palavra e apresentaçio dos palestrantes:
Iäusula 4. Scm prejuizo da independéiicia protssionaI da ('ONIRATA DA. os
•cr icu erio prestados coni ohscrvnca das diretrizes gerais traçadas e lbrnecidas
R,\ ANTE
(.EuiuIa 5'. 1 ohrigaçio do CON IRA I ANI1/ lornecer a C( )N[RAFADA todos os
subsidios neeessarios ao desempeitho das ati id,-Ides ora pactuadas. dispon ihihzando
inlbrmaçöes e documentos necessarios Li realizaçâo do serviço.
Clãusula 6 - 0 presente (,onlrato tera illicio na data da assinatura cleste instrurnenlo
e ttrmino irnediatarnente apôs realizado o evento no Wa 29/03/2015.
Seth - kn. Santo ,ndré n 534.1d. Ftirnpa (EP - 1014 490
São José do Rio Preto - SP - eontatoa prp.orgbr - Telefouc 17 - 3234 246
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ftuei onus. rnedwiite prc \ lu i io
LRL Otl 1 a alitecCuenc ia mlJilIna
cu) dias
rarafo unico. A rcscisao
rnpl ieard no pagarnento. por pane do
NTR \[A Nrl
do todos os uistos quo i lenharn sido real izados pela
iecorr'ncia do servico prestado.
[RTT'E pagai-A a CONTRAT ADA a quantia total de
26.08000 (vinte e seis mil e oitenta reais) petos serviços
ora contratados,
'
diante emissäo de nota fiscal respectiva.

0 C0NI'RAiANF[ arcard corn todas as despesas reerentes a realizaço do
cflto, como material 1rtico do evento (con y lies. fbiders, certilicados, banners. e
untros), despesas do ' tagern, hospedagem e at irnentaçiio de palestrantes. dirigentes.
conidados. hem como despesas corn recepcion;stas, segurança e locaçäo do
Ct.1tl pamentos e apareihagens (sonorIzaço te!äo. datasho - fli
icrofones. handeiras.
rihuna. pedestals. etc. ), Iocaço do espaço, colic break (cale da nianhâ e caft cia
tarde), eventual alinientaçao dos participantes, outros parceiros contratados para
execuço do e\:e il to e outras despesas decorrentes do evento.
§20. () ('ON 1RA1AN'FE corn despesas do desiocarnento (passaeiis aèreas).
huspeda g em c alirnentaç'to da CON'[RATADA
('hi tisti Ia 9' - 0 prescntc contrato, em razao de seu oh1eto e do SUa flaliireza fll&) era
para o CONIRATANT[ qualquer inculo de naturcza trahaihista on previdonciaria,
lanto corn os prepostos da CONTRAfA i)A. quanto corn us colahorudores e parceiros
por cia eleitos e contratados.
('hitisuli 10 - Nio constttui renuncia do direito o nâo excrcIcio irnediato, parcial ou

Iotal. por qua!quer das panes. de cua1quer garantia prevista neste conirato.
(.Iãusula 11 - Sc quakuer das panes tolerar. tácita ou expressamente. a

inohser ância. no todo on em park'. do qualquer this cláusulas C condiçOes deste
contrato, tal nohservincia iiao imphcara. por si so, liheraço.. desoneraço on, de
qualquer iiodo. prejuiz.o ou modi1icaçio dessas mesmas cláusulas e condiçOes, as
quais perrnaneceräo inalteradas. corno se nenhuma tolerdncia houvesse ocorrido.
(iäusula 12 - Além this ohriguçoes previstas neste instrurnenlo, as panes Se ohrigani
a conduzir o presente a i uste de torma plena e integral para sua flel execuço, visando
huscar a soluçao para us casos ornissos, dlividas ou quaisqLier di ergéncias por meiu
de consultas e entendirnento rniituo hem corno, quando necessanto e ticuItado pela
I .ei. mod i flcar ou supri mir clausulas on conctiçOes para meihor consecuçIo do
presente objeto que serã por rneio de competentes aditios.
U
Sede - Rua. Santo André n 534 M. Europa ('FP - 15014 490
São José do Rio Preto SP - contatoapt'p.org.hr lelefonc 1 7- 3234 246
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PRP entra em contagem regressva para congresso
em Brasilia
o Diretório Nacional do Paitido Republicano
Proressista (PRP) realiza de 27 a 29 de marco, em
Brasilia, o 1° Congresso Republicano Progressista,
üestinado a todos os fihados. Entre os objetivos
corn o evento estão desenvolver urn pIano de
trabaiho para conquistar 5% do eleitorado, já em
201 8, e também, por melo de plenárias, definir
temas que sero incorporados como bandeiras do
PRP. 'Ou o PRP entra pra valer 110 jogo politico
racona1, ou entAo, no tern razAo de existir",
afirma o presidente nacional do partido. Ovasco
Resende,
Confira a program ação:
1° Congresso Repuhlicauo Progressista
BRASILIA - DF
27 a 29 (Ic marco de 2015
Sail Marco Hotel
(Setor hoteleiro Sul Quadra 05 Bloco C / Asa Sul - Brasilia DF
Fone: (61) 2103-8484
Sexta-feira
811 - Recepcão, InscriçOes e Recebimento de Ciachás
9h - Abertura - Cornposiçâo da Mesa e Hino Nacional
9130 - Saudação pelo presidente Ovasco Resende
lob- I Confcréncia: A Reforma Elcitoral c scu Impactojunto aos Partidos Ernergentes

40

Dr. Alberto Luis Rollo - professor nas Uuiversidades Mackenzie e Uniban ad\'ogado instrutor-relator
do Tribunal de Erica e Disciplitia da Ordern dos Advogados do Brasil (OAB), Seccão de Säo Paulo.
I IbiD .— Café
II 130 - Plenária de grupos
Tema: o que o PRP vat defender na Reforma Eleitoral?
12100 - Apreseiitacão das propostas pelos Grupos da Plenária
13h-- Alrnoco
4130 - \Totaco e Sisteniatizacão das Propostas sobre Reforma Eleitoral
15h - Entrega simbóiica das propostas sobre Reforma Eleitoral aos deputados federais do RP:
Alexandre Valle, Juscelino Resende e Marcelo Alvaro Antonio
1 5100 - 2 Conferéncia: Como Conquistar 5% do Eleitorado e Elirninar o Receio da Cláusula de
Desempenho
Sergio Ribeiro Silva - prefeito reeleito de Carapicuiba (SP) e palestrante do Partidos dos
Trabalhadores
6100 - Pienária de Grupos:
Tenia: 0 que o PRP pode e deve lazer para chegar aos 594o em 2018?
17130 - Café
1 8h - Apresentacão das propostas pelos Grupos da Plenária
18100 - itaçäo e Sistematização das Propostas
19h Entrega das propostas a direção nacional do PRP

Sábado 911 - 3' Confer éncia: Doutrina e Ideologias Hoje: NocOes Gerais Sobre Esquerda, Direita e Centro.
Onde o PRP Está e Como o Partido se Define no Campo da Macropolitica Nacional e Internacional?
Fernando Lucas - advogado e pubiicitário, presidente do tnstituto Acordern e Progresso, candidato a
senador pelo PRP/SP
lOh - Plenária de grupos:
Terna: PRP é urn partido de esquerda, direita ou centro?
1 lb - Apresentacao de propostas pelos Grupos da P(enária
11h30 - Café
I 2h - Votação e sisternatização das Propostas
1200
- Almoço
Nb - 4' Conferéncia: Bioética e Biodireito, aborto, reproducão humana assistida, maternidade
so sIt)stitutiva, clonagem hwiiana, rnanipulação genética, esterilização humana, suicidio assistido e
eutanásia, reinédios de alto custo, cirurgias de transgenitalização, direitos dos casais homossexuais,
utilizacão de células-tronco embrionárias, etc...
Dr. Eudes Quintino de Oliveira Jr. - Prornotor de Justica (aposentado), reitor do Centro Uiiiversitário
do Norte Paulista, membro da Sociedade Brasileira de Bioética e da Cornissão Nacional de Etica em
Pesquisa (CONEP) e professor convidado da Escola Superior do Ministério Pñhlico de São Paulo.
15h15 - Plenária de grupos:
Tema: Posição do PRP corn reiação aos graudes ternas nacionais
1611 - .Apresentacao das propostas pelos Grupos da Pienária
16130 - café
17h - Votaçäo e sisternatização das propostas
17100 - 5" Conferéiicia - Paine! de Debates Sobre PolItica Fiscal: Tributacão e Impostos no Brasil.
Como Mudar? Temos Propostas Concretas e Viáveis para a Nação?
Jobson Gomes de Oliveira - Auditor fiscal e tributário, corn pós-graduação em Gestão POblica,
palestrante da Força Sindical, corn mais de 1.200 palestras em empresas e sindicatos.
Mateus Cherulli Alcãntara Maria - professor visitante do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da
Universidade Presbi teriana Mackenzie especialista em Di reito Tn butário Internacional e ni ernbro do
corpo editorial da Revista Direito Aduaneiro, MarItinio e Portuãrio.
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I 8h30 - Plemiria de Grupos:
Tema: Qua[ a postura do PRP corn relaçao a politica fiscal no Brasil?
1911 - ApresentacAo de propostas, votacào e sisternatização
20h Entrega das propostas a direçao nacional do PRP
Domingo 8100 6" Conferéiicia: Brasil, Pátria da Felicidade: Aplicabilidade da FIB (Felicidade Interna Hi
F3
Como de Meta Estruturante de Governos
Dr. Ururahy Bari'oso - Psiquiatra e Psicoterapeuta e timdador da Academia da Felicidade
I Oh - Plenãria de Grupos
Tema: Como disserninar os conceitos da FEB junto aos nossos filiados e como transformar a FIB nurn
mccanisnio de idenrificação do PRP jun10 aos eleitores?
I Ii - Apresentacào de propostas pelos Grupos da Plenária
I 1 Café
1211 - Votacâo e sistematizaçáo das propostas e entrega das propostas a direcão nacional do PRP:
Ovasco Resende, Oswaldo Souza Oliveira, Tibelirido Resende e Maria da Luz Silva.
12100 - 7" Conferéncia: 0 Brasil do Futuro na Perspectiva (10 PRP e Identificaço dos Membros do
PRP Como Agentes Transform adores da Realidade Nactonal
Ovasco Resende - Engenheiro Civil, presidente nacional do PRP e da Fundaço Dirceti Gonçalves
Resende
1 3100 - Pa!avra aberta
I4130 - Encerramento
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Em evento histórco, PRP define rurnos do partido

0

Pei repiSLaS de 24 Estados brasileiros esliveram presentes no
Congresso Republicano Progressit& realizado entre Os dias 27 e 29
Congresso em Brasilia discutu
ternas como as reformas poiiOc.a e
(IC marco. em Brasilia. Durante os trés dias de trabalho. o piblico
fiscal
assisiiu a palesiras sobre reforma polilica, reforma tributria,
bioduca, o posicionamento do parlido e Felicidade Interna Brula
(FIR), entre outros Lemas, e depois se dividiu em grupos para debater propostas a serem delendidas pelos deputados
federais no Congresso Nacional.
Contra as imagens do evento. urn marco na história do partido, na página do PRP na rode social wwv. facebook. com/prpnaci onal - ou no link https://www. lickr. corn/photos/prpnacional44/
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Ovasco Resende diz oue serão tres dios do
mu/to traba Thu. scm pausas Ion gas. Se urn
grande marco divisOr/a no hiotbila do part:.,-."
0

;oo PRP devorS
.

jf

roo.

o rndo o I
on Na oa L 'OO (icO

tado a 10(105 os fiuodus Segundo o
oresrnerN riac ionai, Ovason Rosende,
urn dos objetwos d desenvovor urn
piano do trebaiho pros conqtrstar 5%
do eleitorado, 33 cm 2016 1 ohmHar
• recoin cia clsuoi do harrra "On
• PRP entra pm order inc) fogo politico
nanonal, on rnroo, ndo tern rnzo do
exisor", aforna. Lola a entrevota
Retdsta Republicana Como o
partido está so preparando para as
eleicoes do 2016?
Ovasco Recende Corn Os rnhos
Para 201I 05o
da pam non
panejrn urru cd)e i,, 00 scm pen
sar nos Sons efeitoc c conequrdrnu
lernos quo estruturar a eleo8o do
2016 corn as vistas postas cm 2018 Se
o partido nan for born nos munfcf pins
corn certeza nào iri born no Estado,
Procsamos, no ann quo von polo
moons tnplicor o nOmero de core
adores e quintupUcar o nOrnero do
prefeitos
Ropublicana 0 senhor em
tende quo os vereadores, oh u pre1ei

tot o prefeitos cáo hralbalha.r para, os
canthdator; n deputadu on mu dcc?
Oiatc 5se 0 0 pmr do
tidelidade particcirfa So Non; urn
veroodor d portico no or coin A
e nosos anddctoc a deputado noo
F

ff

f, ,, S

obtiverom nenhum onto node mon"
pie, ci porque o voroadrr e n N0fl5 4
o ortwn local näo trcodhrarn paro
'oP 0 resucisdc, ci riaro e
2c' Io 'e f r., dad
No
f000o ç
': S I N'r0 Ovd
rnuodpfo 5m
On'S Uo
tit do coro base no oN don
iso sonodo cocci tot vereadoru prete
to, vlccnredoto e Comlssão Exoc'doa
nurn ndoio 0 0801cr votco 00 0 rd
sons cc lobsuc caiddtos.

Ropublkano Sign '&a quo o
partido local trabaihou mo cuRsor
candRiatos do outros pmtoo
Ovasco too S rosis comurn ff0
-lea 9erste irrosgna Acontoco muito,
o ath hdh'to Mos pro o samoc quobra
one paradigm,-, 3 nun acofte:e no
'erdrde? 0 Cm nab' 503U3 nor' porn
a base no pro5e''c qoanrro chehorn
n'cCcs Pa 'sounador, 'r overnaclor, hesd.rr c certoto oega 0
veroanor e Q15 'nibs, c soc t' cr doputso
Co quo nos nJudOu1 poolsamos rdUdSe
in agom' 0 ver carUso or cci obrigado
a tsrhathar psra o ioouaoo do noon
nfctrdo Fin esquece ce'' no s's negar
atdlsor pam Os OOSSOS rondolatos,
CiC 055 enfraquecendo ron particle e
fortan;e r do mu concorronte, E darn
our dcspofs 0 dputado efeito vai be
uei'rf sr dirotarnonro oc candidatos do
son par tRio 0 cc or
do PRP scabs
perderun r reefe tSO' Off) OCf cm
her quo so trabaihor nor,, 0 Oaf1ddftO
a dept 'ido ao outro portido ole tm
voreccu coos advcrsSrios politicos

Presdentes tern a mssio do orqa
Republicana Mar isso nan e
fafta do comunicaçcio, cu seja, do o
candidato do PRP ir Ia no municiplo
pedfr o apolo do vereador?
Ovasco Tern vereador quo
cbua a rugfr do candidato do mu par
tido Ocixa en later uma colocacáo c
torcncbc'r de futebol espora son time ir
no sos casa vender ingressos pam urn
Joan? Nâo, clam que nan E o torcecior
quo vat comprar. Ora, so o canchdaro
do son partfdu ndo apareceu, ligus
vocci, cci atrcis, so aprosento; ligue pars
o oresidente regional, organize urn
cornices, faa algurna coisa Mas 'Plo,
Plc cOo so rrnporta em saber so sOpoR
dos eieicöes sua cidade vat aparecer
corn zero voto pars o PRP,
Repubhcsma II quat ci a noon
eaç8odopartido?
Ovasco Simples, destituir a Co
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'i icci em
cdo do
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caravanas corn drientes municipals, agonies politicos e lihados
rnissâo Executiva Municipal que no
no sen municIpo. No faz
anter urna cornsso execu
trabathou para outro parti
uern nio está corn a gente nâo
merece ficar.
Republicana Como fazer para
fideOzar a vereador, a prefeito a
vice-prefeito?
Ovasco Penso que as pres
dentes regionais tern sua parcea de
responsabihdade. Muitos abandonam
o vereador 16 na sua cidade, an Dens
dará; esquecem c presidente municipal e, muitas vezes, nem conhecem a
Executiva competa, E precisa incluir
as vereadores, Os thngentes, manter
cantata perrnanente. Querernos que a
PRP funcione coma urna famila a para
isso e predso unio, aprrnumaç.o,
diákagos constentes.

Repubicana 0 dirigente muitidpalou estadual é responsive pela
imagern do partido e sans fihados?
Ovasco- Este egrande d !ema
dos partidos politicos, 0 drigente municipal precisa escoiher corn critCrio
seus canchdaeos; ales sao a cara do
partido nas ruas. Se a candidato näo
ci urna pessoa sdria, näo ci urna pazsoa respeitada, se tern problernas na
jusiica. . a durigente precisa saber dis
so e barrar a enti'ada desse aciaddo.
O partido ci responscieel pelos candidatos qua apresenta a socedade.
O combate a corrupçao a nos maus
politicos deve corneçar dentro dos
partidos politicos, na horn de escoUiar
aquees que vão cornpor suas chapas
de candidatos.
E possIvel urn
Republicana
partido funcionar coma cima farnifla?

Quando falo uma
Ovasco
anulia, sei que asian exagerando,
nas ci possIvel funconar coma a Ro'31y, a lions, a Maçonaria.,. as pessoas
Lagarn para Se raunir. NOS partdos, as
pessoas não pagam pra Se reunir. Precisamos parar cia funcionar apenas no
periodo eleitarar Precisarnos estar
unidos em torno cia ideais, 0 PRP tern
ideals, sua cidade tern ideals, sua co
munidade tern ideals, 0 fihiado do PRP,
qua tern sonhos aleitorais, precisa tar
urn ideal, uma bandera, uma causa
qua nao seja apenas receber sen salana cia vereador...
Repubicana 0 senhor pode
explicar mehor este pensamento,
presidente
Ovasco - Ohha so,,. as pro blemas
cia uma ddada não exstem apenas no
penodo eleitoral, 0 cidadao politicamente responsavel nao trabalha para
sua cidade somenta se for dbelta. Ele
trabalha sempre pela cornunidade
independente de cargos a de saláni'
es. Conhecernos cidadacs palo Brazil
afora que pestam mais servicos para
.a coletividade do qua a rnaioria dos
Revista RuhLL S

n v rque
c rrJes
;Jcipf ils.
r. o eteitc S
eeadors e
g dos Parini o
C c n E? S so
Pe'.
L(

ri'

nndtono do San Marco Hotel,
r:i ErnIha, será paco do mas impor
tante marco cfivisóro na histdda do
PEP, que é o Pdmeiro Congresso Re
pubicano Progressista, 0 presklente
Nacional, Ovasco Resende, exphca
quo seräo trés dias de trabaiho intern
so, corn a participaco dos principais
drngentes do partIdo, deputados, pre
feitos e vereadores,
Primeiro, o grupo vai assistir
as palestras sobre grandes questOes
nacionais, ministradas por renomados
profissionais. Apds cede explanaco,
seräo reahzadas as penSrias do grupo
pare apresentação des propostas so
bre aquee determinado tema. Em se
guide, essas propostas serSo votadas
o entregues cos dirigentes nacionais e
deputados federals, explica Ovasco.
0,,visa Pe

20

Segundo o lider do partido, o
cucesso desse grandioso trabaiho de
pende da participaço e envovimento
de todos, por isso destaca a deterrni
nação da Executive Nacional pare que
todos os preskientes regionais convoquem os dirigentes municipais, prefeitos, vereadores e filiados. "Preckamos do 100% do comprometimento
do cede perrepsta, porque apOs esse
Congresso o PEP terd bern definido
o seu posicianarnento sabre reforma
&eitoral, reforma tributdria, direitos
humanos, desenvolvimento social e
econdrnico, entre outros tomes ainda
mais poldmicos, como aborto e eutandsia", observe,
SExTAannR4 j27f

Os membros da Executive Nacional reservararn pare a prirneiro
dia do Congresso dos temas que so
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'rna Etetorel'
o "Coma Conquistar 5% do Eleitorado
o Eliminar o Receio da Causuia'ç corn
palestras ministradas polo advogado
Alberto Luis Mendonca Rollo e a pro-
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feito de CarapicuIba (SP), Sergio Ribe
ro do Silva,
Segundo o tesoureiro do Di
retOrio Naciunal. Jose Roberto Rami
res, e;ses dms tornas s6o extrema
monte importantes para quo o PRP
uSo seja sucumbido. "Os dirigentes
precsam entendm; do urna vez por
todas, que o PRP corre o risco do ser
exdudo do nivel politico, So quiser
mos sobreviver, precisamos aumentai
o nosso eleitorado", alerta.
Josd Roberto Rarnires está mm
to atirnista corn as resultados desaC
Congresso. "Cheguci no PRP em 198€.
C O55O ahrmar clue nunca no histOria
ocrtido a Executiva Nacianal re
urn trabaho desse porte. Scm
a resultado serd uma grande
'vavolta no PRR Coma bern disse a
,rmidente Ovasco, au a PRP entra pm
valor no jago politico nacional, ou on
tu ndo tern razdo do exatir", afirma.
Na opiniãa do primeirosecre
tdrio do Nacional, Ronado Martins,
as dirigentes estaduais e municipais
precisam so conscientizar do quo é im
POSSVOi so preparar para as eieicOes
do 2016 scm focar resuftados em
2018. " a basedo estratdgia politico.
NIio dà para plariejar urna eieiçäo scm
antes analisar os efeitos e consequdn.
dos, pois a born desempenho do PRP
nr 'unicIpos vai garantir a sucesso
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"Vamos realiza r esse Congresso
pam clue n8o haja mais descuipas para
o nosso crescimento, A partir de agora
o partido estara unida no discurso e
no prtica. Aonde tiver urn perrepista
o discurso dove estar integrado a Na'
cional", afirrna Ronaldo Martins.

Dc acorda corn a secretdrim

a u. Lxecutiva Nacional, [old
Arantes, o segundo dia reserva im
portantes palestras sabre a posicio
namento do partido peronte grandes
questOes nacionais. "Proparamos porn
esse dia uma pragramaçdoespecial
para quo todos as perrepistas possam
responder, scm pestanejar. a quo o
PRP sonha para o Brasil."
A abertura ficard por canto do
palestra "Doutrinas e Ideolagias Hoje:

ad
)re tIm se
..nscierzar de
',isje é impossiv&
pi'parar parc
'IS elelq6es de
01 S s. em focar
sItados em 2018
i
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ee'n do
Partidcs dos
Trahalhcuorv'
NocOes Gerais sabre Esquerda, Direita
o Contra Undo a PRP est6 e coma a
artidu se define no Campo da Macropoiftica National a lnternacional?,
minstrada pelo advogado e publicirdrio Fernando Lucas, de Säo Paulo.
"Pnmero you resgatar urn pou
co as razes da dernocracie, explicar a
aue ddireita a esquerda, mas mostran
rOtulos precisarn ser redo
u propor uma nova forma do
Vi
P er ocando nurna caracteristica
bard, Acredito que o PRP dove ser
am partido do centro. Sec urn partido
tic Lentro no significa ester em alma
do mum, due anda junta corn quern
mta no poder. Eu defendo due urn
partido do contra é aquele quo pode
er do esquerda em determinadas
questöes, coma desenvolvimento social, a ser do direita em outros, coma
a desenvolvmento econdmico, por
xemplo", afirma.
0 promotor aposentado Eudes Qwntino do Oliveira Junior sera
responsavel pela palestra "Broética a
Biodireito, Aborto, Reproduco Hu'
mane Assistida, Maternidade Substimflva, Clonagem Humane, Manipuiacâo Genétcue, Esteriiizaço Humane
Suicidlo Assistido a Eutanasia, Remedios do Alto Custo, Cfturgias de

Transgenitalizaçfio, Dreftos dos Casais
Homossexuais, Utilizaço do Celulas
tronco Embrionrias etc
Do acordo corn a presidente
Ovasco Resende, o PRP orecisa ter
bern definido a sea posicionarnento
sabre todos esses ternas. So as
suntos polêrnicos e quo dernandam
urn discurso afinado. U PRP no pode
deixar que seas politicos defendam
opniöes pessoais. So queremos ser
urn partido grande, tomes que ado
tar urn discurso unico, tomos que nos
posicionar", afirma Ovasco.
O objetivo é apresentar a
todos as filiados e dirigentes as
legislaçöes existentos sabre cada urn
desses assuntos. A mnha missão é
apenas fornecer subsidos pare que
0 grupo possa pensar a meihor forma
do caminhar. Não sou politico e, poo
tanto, no y ou defender nenhuma
linha de racioncinm", destaca Eudes
Quintino.
Na opiniâo do promotor
aposentado, aborto é a toma mais

*
precadente do Inshitooc,
a *'rrtica '
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to do Justca (ape
arfr
rdor do Centre
Jniverotarrn do Nor membro ia
sncmdade Braoimra di dodtica e do Corn ssdo
NaconaI do Etica em P esusa (CONFO) e professor convidao do Eao
:oerojr do Mnset 'o
de São Porno,

ohrnco do todos aqueles quo sero
bordados, deuldo a fatores r&igiosos
a cutturais,
A prograrnaçao do sábado ter
ona corn a palestra "Painel de De
dets Sobre Pohtica Fiscal: Tdbutaçao
ostos no Brasil, Como Mudar
os Propostas Concretas e Vidveis
para a Naco?' ministrada polo auditoi fiscal e tributbrao Jobson Gomes
A
o Oliveira e polo advogado Matus
Therulh Alcbntara Viana, professor
otante do 1nstituto BrasUeiro do D
reito Tnhutdrio e da Universdade
Jobson, que a filiado an PRP do
e ;rntenana Mackenzie.
Teresina (P1), vm defender a seIedvi
dade dos tributos, "Näo precisarernos
unflcar os tributos, mas dar priori
dade somerite an quo servirb para
manutonço e desenvolvirnento dos
atividacles ernpresariais", destaca,
"Pagar imposto é uma obriga
çdo do todos. No tern como fugip.
:eas o Pats nfio pode continuar a bater
ecordes de arrecadação. Portanta,
o dover dos perrepistas quo ocuparn
cargos püblicos trabolhar para reduzir
esses ndmeros absurdos e fiscalizar so
0 dinheiro esth sondo aplicado da ma
neira correta, atendendo as necessi
dades do população no educocão, se
gurança e transporte, por exernplo"
afirma o advogado Matheus Via no,
Dos'iNnO (dC)

0 ültimo dia do Congresso tern
o objetivo de decdir a forma corno
0 PRP vol disseminar os conceitos do
Felicidade Interna Bruta (FIB - prin-

a qUditnr fiscal
o rtheteo, om CO aadaoyrn em Ceodo
Pubis.
S :r,a tsr deal
Reata Reubcan R'

cipal bandoiro do partido) para os
filiados e corno transformb-la nurn
mecanismo do jclentificaçg o do PRP
junto aos eleitores,
Para isso, a Executiva \JaconI
convidou o psiquiatra Ururahy Bar
roso, de São Paulo, para a palestra
"Brash, Pátria da Felicidade: Aplicobtidode do FIB Como Meta Estruturante
do Govornos,"
Dc acordo corn Ovasco Resonde,
o PRP aposta no FIB corno sua principal handeira por entender que o bernestar do coda ser humor-to depende

p

O
a Tundador dd Acadoro
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aouta
A

de politicas publicas executadas corn
responsabdidade,
"As pessoas, em especial Os bra
sUeiros, costurnam confundir fehci
oath' corn alegria. 0 PRP no é o parth
do da alegria. E o partido qua entende
ue a fehcidade envove uma sane de
otures, come moradia, tranquflidade
nanceira e segurança de andar pelas
uas', afirma Ururahy Barroso
0 conceito do indice FIB é o
do indice do PIB (Produto InP
Bruro), qua atribui o bemestar
no nIvel do consurno. "A cultura do P8
P quanta mas você ganhar financeira
mente, mas vocè vai meihorar de vida
o ter bemastar. Já o FIB considera
nova criterion: bemestar psicolCgico,
cuftura, melo arnbiente, vitalidade
comuntania, boa educaçäo, uso do
tempo, boa governança, born padro
de vida a saude' expUca Ururahy,

Segundo o psiquiatra, quando
o FIB envolva Os nova criterion, ale
engloba a bernestar de cada sen hu
mano. "Ele começa corn cada nor hu
mano e depois vai pam a comunidade,
corn o bemestar da rua, do bairro e
da cidade, Val crescendo. Esse foco
transforma no so a cidade, man pnin
cipairnente a sociedade, As pessoas
começam a sentir qua o partido qua
astC no governo estO cuidando."
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0 encerramento do Primeiro
Congresso Republicano fcarà rnar
cado pela palestra "0 Brand do Futuro
na Perspectiva do PRP a Idantificaçäo
dos Mambros do PRP Como Agentes
Transforrnadores da Realidade Na
cional", ministrada polo presidente
Ovasco Resende.
Dc acordo corn o ider do partO
do, os membros din Executiva Naciona
sempre souberam para onde estavam
indo, man é fundamental que todos
fihiados saibarn, "0 nosso objetivo
major a chegar a PresidCncia da
RepObhica em 2022, man para isso pre
cisarnos trabaihar agora. Quern não
tivar anne pensarnento nao estO corn
a gente, ou seja, nBo pode main con
tinuar no grupo", diz.
"Precisamos tniphicar o nurnero
do vereadoras a quntuplicar o nüme
no de prefeitos em 2016, caso con
trCrio o partido não terã como eheger
urn deputado federal em cada Estado
em 2018. Sari anne trabalho, que
começa em cada municipio brasiheino,
nBo teremas condiçOes de chegar a
Presiddncia da Republica e transfor
mar esse Pals corn polfticas pOblicas
qua garantarn o bemestar de cada
brasilairo", dz o presidente.
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Preodentes regionas e munic
pa, deputados federoi.s e estoduas,
prefeltos, vereodores, coordenadores
politicos e filiados do PRP em 24 Es
tados brasitetros participararn do 1
Congresso Republicano Progressista,
realizado entre Os dias 27 e 29 do mar
ço, em Brasilia.
Akni do definir os rumos do par
tido, o evento tambem fol importante
pela integraoo e troca do experiêm
dos entre os perrepistas do todo o
Pais, "Scm dvida, urn evento deste
porte é urna excelente vitrine para os
prdprios perrepistas, porque mostra
a força do partido em owel naciona!,
mostra quo o nosso pessoat está inte
ressado e trabaihando (coda urn no

O congre'so
muitu pa sitivo.

urneira

ie vejo urn
pcvtido abrb a
discussäo Para o
grupo. Isso mostra
respeito
Aerto Luna, V ei'f-, ador de
Recife (PE)
kvta Rep u b lica na I W 21 1 M a ic, fie 2015

J.

Corios PInlo, Vereadot do
Nova Frburgo (Ri)

^ MM

ELI

sua cidade) por uma Nação meior"
slit o presidente Naaonal do PR!
)vasco Resende,
Quem concorda é o secretáno
gera! do Executiva National, Lelé
Arantes "0 congresso Id a oportuni
dade do descobrirmos Os nossos ta!ento, corno o carioca Oton São Palo,
que d poeta, autos de vdnos hvros, Jo
foi deputado, vereador, secretdrio do
Educacdo e do Cultura do municIplo
de São Gonçalo, e Id também o de
alizador e 1 presidente do Academia
Gonça!ense do Letias, Artes e Ciên
cia", destoca. Oton, quo é pal do yore
odor perrepista Diego São Palo, pro
senteou o pübflco corn seu hvro Paine!
do 01har, e dec!arnou poesias (quadro
ao lado).
Para o vereador Aerto Luna, do
Recife (PE), a dec!sio do Exectiva National em realizar urn congresso para
definir Os rumos do partido mostra
r espeito dos ditigentes para corn a
grupo. "Em rnuitos partIdos, a dedsão
acontece em uma reuniäo corn rneia
ddza de lideranças e a portas fecha
das, a primeira vet quo vejo urn par,
tido abrir essa discussão para o grupo.
SSO sim é dernocracia."
A vereadora Lurdes Azevedo, de
Lambari D'Oeste (MT), diz que se scm
tiu acoihida e prestigiada polo Nacio
nal. "0 congresso fol rnaravi!hoso.
Acho que oventos como esse de
vem acontecer corn mas frequéncia,
porque muitas votes me sentia so
zinha. Mas ao participar desse com
gresso, vi quo o PRP 6 grande e sou
respeitada pelos dirigentes nationals",
o vereador o presidente municipal
do PRP em Novo Gama (GO), Elias
Conrado, gostou dos palostras, "A dl
reção national foi muito feliz nos temas ahordados e no escoiha dos pal
estrantos. Fquei muito fe!iz."
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Mao fliho,
Velo e,so pa/avra
Dmtado ou amanhecida
Seca Cu mo/hada
Low/h/do ou esticado
/ cê dave guarddla
se nova/a qua é a vidu
3,jQrUea escondda no peito
F nos o/hos corn fervor
Tome essa pulavra, Rodrigo.'
Amor
Mao fl/ho.
Viaje essa pa/a vra
Para baixo a porn c/mo
Para diiId! subida
Definitiva tie wa escalado
Caminhe purafrente
F para den tro
Nunca euro as bOos
Due h contra o condo
Qua estraga taCo 0 (ictio
Quando creccerpercrC
NOo se esqueca or ':scer
par dentro
Tome essa pa/a vra, Rodrigo.,
Gratidtio
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parfldpado
Noa Fra&!o ereadow de
BataypMd (MS)
esO, RepubcTh N 21 Mo de 2015
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Preskiente Ovasco Resende entrega documento oficiall aas deputados

Mandato de cinco anos par
senadores e cargos do Executivo E
Legisiativo e eleiço geral a parth
de 2022 so algumas das principal s
prostadPRbeformli
toraL aprovadas no to Congressc
Repubhcano, a serern defenidas pe
los deputados federals no Congresso
)1. 0 documento oficial (corn
rens apresentados no quadra
ae
a^ol ioi entregue pelo presidente
Naciomd do Partido, Ovasco Resende,
a bancd
repst na Cnlmara
Federa
dn 'taro n nntnnt,
as congressstas assistirarn a palestra
sobre reforma poUtica, ministrada
polo advogado Alberto Lois Men donçn
Rollo, ouviram a expicaçao do depu
tado federal JusceUno Filho (PRPI
MA) sobre a tramitaçao da PEC 040
na Coniissäo Especial da Reforma
Politica (criada na Câmara para ana
isar as propostas de ernenda), for
maram grupos de discussOes sabre o
tema e apresentaram suas respect-vas
propostas. Aldm do maranhense, or
deputados federals Alexandre Valle
(PRP/RJ) e Marcelo Alvaro Antonio
epuh,ma 0 21 Mae Oe 2015
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(PRP/MG) também apresentaram sues
opinöes sobre o assunto.
"0 oresdente da Camera,
Eduardo Cunha, determinou prazo do
40 sessôes pare condusao dos trabaIhos. Ou sea, em maid. Caso o praio
sea insuficiente, ee vai requisitar a
reforma em plenário. Existe uma for
cc. Q.uerern acabar corn os pequenos
partidos. Precisamos do PRP unido,
forte, pare quo a gente posse ter vo
no Congresso", disse Alexandre Valle,
.Além do mandate do cinco
aces, os congressistas optaram peic
firn da reeieiçao no Executivo. Pare o
Legislative, restricao de reeleicão pm
ces mandates sucesswos no rnesm
• j' ocupa. E, no Senado, o so
u' sena o segundo candidate mel

1I
,

"Por defender o urn da rr'eirnçao, Os perrepistas entendem qu'
ha necessidade do concidencia da
eeçOes federal, estaducl e municipal
Portanto, fol aprovada a coincidênc
des elecôes a partir do 2022, corn cc
tensâo dos mandates do 2016 part
ses anos, pare perrnitir a e1ecao gem
em 2002", ex p Uca Ovasco Resende
Tambem ficou decidido que
PRP a contra a ciausuia do desempo
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nho, em qualquer situaçao seja par
tidáda ou para candidato
Os perrepstas defendern que a
repasse do Fundo Partidáro seja d
vddo em duas partes iguais, sendo
50% repartido iguamente
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v61ido2 23
proporcionadade de VOT
para deputado federal, 0 n esmo
tema dave ser váHdo pam a tempo e
V, ou seja, 50% dividido igualment
entre todos as partidos a 50% dividido
per bancada
Na opiniâo da malaria dos
cci cssistas, a manutenco do madeo atUal dave ser apbcada ao praza
minima, pam fiiiaçdo (urn ano antes
da &mcäo), abrigatoriedade do vata,
sisterna eleitorab coligacóes pam
eleiçôes proporcionais e frnanclamento das campanhas "Apesar de
defendermos a atual modelo, a grupo
ptou pale reduço dos lirnites de
oaç5a par pessoas ffsicas a juridicas",
tostaca Ovasco Resende
"0 congresso atingiu todas as
spectativas da Executive Nacionab 0
RP estabeleceu sues propostaS sabre
eforma pabtica corn total dernocraa, porque oterecernos inforriaçOeS
Lonsstentes pare qua a grupo pudesse
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A reforma pohtica, na vLso do
p atestrante Alberto Lois Mendonca
Rob, ajudarla a forta$ecer,inclusive, a
chamada Lei da Ficha Limpa. Etc ternbra qua muitos candidatos se rnantdm
na dsputa ao adiar a decisão judicial
por rneio de racursos, a qua gera dstorcäo a confusia ao eleitoc
Rollo integra a Comissão da Ordam dos Advogados do Brash (OAB)
So Paulo, qua formulou propastas
pars a Refarma Pohtica, Dentre as
propostas cia 0A8-SP estho questBes
coma a voto distatat, financiarnento
de campanha, reelehçio, nbrnero de
21

partidos, cohbgaçOec, piebocto ou
referenda, bcarnaral isn a 00
unicanieralismo, padarnentarismo 00
presidencrnhisrno.
Para fortatecer a Lei da Fcha
Limpa, Rollo diz poe a ideal seria poe
todos as recursos fossem jutgados antes des eteiches. "Essa lentidho prejudice a eleitoc qua fica sam saber em
quem pode votar, As y ates ale pensa
que a candidato h ficha-suja, ma ss de
pois a politico ganha a processo Ii
na frente. Al coma a qua fat?', argumenta Par outro ado, se a candictato
perder todos as recursos, seus votos
serão anutados, "E justo a eleitor perder a voto? Não esth certo, tinha que
julgar mais rápido", dit,
0 advogado, qua tambèrn é

T

:

professor da diraito elebtoral da Universidada Presbteriana Mackenzie,
ressalta qua as candidatos näo podem
sec ounidos pela derno a do iudiciáno
"A resoluço cia prazos para julgar as
processos. Em São Paulo, esse prazo ja
nSo tab curnpnda palo TRE. Corn isso,
demora mais tempo pare as recursos
chagarem coThE, em Brasitia" aponta.
Rollo cornpactua de urn mesmo
pensamento do jurista a presidente
cia Cornosão cia OAB-SP, Ives Gandra
Martins: mais do qua as reformas, hci
necessidade de rnudancas na patitica
erontimica do Pals. "A rafornid dave
ser feita corn mufta rasponsdbdidade,
porque equivocos podem piorar o
atual sistema a serern desastrosos ao
Pao", alarta.
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Em media cada brasilelrQ trabalha 150 dias n
da cifra bilionára arrecadada pelo goveinc

Segundo a IBPT (In ttuto Bra
sile ro do Planejarnento e T butacao),
a brasIero ga ta uma mOda do 150
thas no ano somente pva pagar rn
pa tos. 0 'Impostometro", da Asso
caçao Comercia, asrnalava urn total
de mais de R$ 636 bilh6es ger dos em
impostos apenas no penodo do I do
Janeiro a 27 de abril dc to ano. Es se
valor astronornco arrecadado polo
governo aUado ac que efetivamente 0
revertido em prol de pa tic s p6blicas
eficientes e do qualiclade exphca a m
quietude do brasileirc, quanto a sanha
arrecadatona oficial,

Esse olhar de desconfianca,
logicamente, pas a nâo so pelo con
tribunite comurn, mas par todoc Os
representante s da cadea produtiva
nadonal Nao por acao u assun a
reforma tnbutaia mcxc tanto com a
opiniao pubUca e se apresenta como
urn dos malores desafios para o Congres a NaconaI Coma crescer, driblar
a cnse intal da, ma ter bons niveis
de emprego scm impor urn tardo mais
pes do anda a trabalhadores e em
pmgadores?
A esta pergun a a advogado
e pedahzado em Direito Tribut no
Internacional Mathus Cherulh Van
responde corn outra p rgunta, du
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anto hitórcQ CongreSSO Republicano Reorrfla tributara neutra, impar
caI, ndo existe Qualquer reforma vai
ter ganhadores e perdedores. Para se
fazer urna reforrna é preciso enfren
tar urna primeira questho: quern val
botar a rndo no holso?
Viana explica Clue reforma tribu
tu ia, tal como Se injagina, no enpUca
necessaflameflte em menos impostOs.
SO será possIvel dar contnuidade
nos processOs de crescimenta e dis
tribuiçio de renda se forem enfrem
:ados os desafios do investirnentO e
produtividade E a questão tributána
fa: parte deste debate Não se deve
fazer urna reforma a toque de caixa

de forma superficial Par" sso parti
dos politicos e movimentOs soclais de
vem se envolver corn esse terna."
Para Jobson Oliveira, que tam
born tratou deste terna no congressO
a resposta passa necessaflarnente pea
sirnpliticacao e desburocratizacão do
sisterna tributArio, reduzindo signiTh
cativamente o ndmero de tributos. "E
tambérn passa pelo estimuo a forma
idade pela distribuicaO mais equitati
va da carga tributána; pela elirninacao
das dstorcfieS cia estrutura tnbutária;
pela eliminacao da guerra fiscal; polo
avanço importaflte na politica de de
cia
soneracao e polo ape rfeicoarne
pohtica de desenvolvi mentoregional".
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Sdrgio Fdbeiro Silva nâo d ape
aSS prefeto do Carapicuiba, cidade

palestrante Sergio Ribe/ro Silva- ens/na
part/do podem

aumentar o nürnero de votos

localizada a 21 quildmeeros da Capital
do So Paulo. Ele é urn poUtico nato,
daqueles qua detérn boss dcas Para
quern quer ter vtooa nas urnas Nao
é d tos quo so tornou urn dos pales
tr
s mais requisitados por parti
oliticos quo querem aurnentar
o ndmero do eleitorado e escapar da
cláusula de desempenho.
Corn muitas frases do efeito,
do tipo "o vonto nbo sopra a favor de
quern nEo sabe onde ir" ou "0 hornem
o do tamanho do seu sonho", Sérgio
ex p lica quo o poRtico nEo precisa ser
urn born orador pars pedir votos. U
segredo pars conquistar rnentes e
coraçöes é ter urns boa ideis e urn
born dscurso, "A ideja precisa ser
dara e a proposta dove ompolgar as
pessoas", observa, "0 oleitor preciss
saber quern é vocd, o quo você propde
..cc 'ocè jd fez pars rnerecer o
corns do tudo, o eleitor
c ccber o porquê ele dove acredi
Car em você a ponto do to dar o voto,"
C para evitar quo os politicos
S&gio R
rco",ae "a
calarn em arrnadilhas, Sdrgio faz urn
alerts: "o esperto do hoje d a otário a
longo prazo" A srmaçäo quo servo
Quatro roisas U,UEt n, c
Para context usUzar urns psssagemde
sos vida fol o "puxdo do orelha" pars
quo us politicos trabalhern corn serie
dade e respeito so eleitor o so parti
do Caso contrdrio, a vida politics es tar! fadads a morrer prococemente,
"Gorsirnente, a pessos quo gariha
eleicäa so scha doria do partido e se
equcce da puulaçfio 0 Politico pre
cisa andar msis, conversar rnsis, ouvir
ass, abrsçar mas o beijar mais, Se
o tiver trs baiho real, nEo tern re
;do", afirma,
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0 PRP é urn partido que fun
darnenta suas diretrizes e açôes den
tro do liberalismo social. Portanto, o
PPP urn partido de centro, podendo
esquerda ou de direita, con
ormeCseja necessário para eliminar as
desigualdades sooais, conciliando os
interesses do homern aos interesses
do Estado, do capital e do trabaiho.
USer urn partido de centro não signifi
ca ficar em dma do muro, observa o
advogado e pubflcitário Fernando Lucas. O conceito de direita e esquerda
acabou corn a queda do muro de Berurn. Näo devernos usar os veihos rótuios para novos tempos", observa,
"Os nossos ideais so mais im
portantes que ideologia, tanto que estarnos aqul, neste congresso, porque
temos urn deal: Querernos, precisamoc e podemos resolver os problernas
sfl", afirma.
E esse novo modo de pensar a
polItica e as razöes ideotógicas que
fundarnentam os partidos, de acordo
corn Lucas, começa naquito que a sociedade tern de mais precioso - sua infância e juventude. "Precisamos educar os nossos jovens para prepararnos
rnethares os nossos eleitores", afirma.
A partir da preservaço dos vaores que norteiarn uma sociedade a
qual possa ser efetivamente considerada civilizada e evolulda e que as
diferenças de fato comecaro a ruir,
tat qual o famoso muro aierno citado
pelo palestrante. Urna vez derrubada
essas barreiras, através do investirnento maciço em educacäo e na reduçäo
das desigualdades socials, opina Lucas, é que estaremos criando urn proé

jeto de Pals, não algo efêmero apenas
corn propósfto eleitoreiro, come faz
urna parceta da classe politica. "Isto
é que o realrnente conta, uma sociedade onde no importarn as classes
sociais, mas se patro e empregado
estho unidos par ideias comuns."
Para isso, conclul Lucas, o PRP
deve ter urn aUnhamento próprio,
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peculiar, de rnodo a se destacar em
cenário tao competitivo e de regras
nem sempre muito claras e nem sem
pre respeitadas por todos. "E como
urn produto a ser lançado no rnercado. NU podemos fatar iguat as marcas
A ou B, temos que ter nosso próprio
discurso e estarmos alinhados no pen
sarnento e na açao".

!

0 mundo ideas na opinlo do
grande filósafo politico do llumin3smo
Charles-Louis de Secondat, a bar3o de
Montesquieu (16894755), seria uma
comunidade sem leis autorftdrias, impastas pela Justiça. 0 ideal era que a
sociedadade fosse regida par leis do
ordem natural, ou seja, cumpridas e
respeitadas par livre consciência humana, par questôes éticas e morals.
"Ha 300 anos, Mostesquieu já dizia
quo a mundo ideal era utopia. Par isso
temos quo nos valer das leis. A iustiça
é autaritária, no te d6 autra apcäo,
mas ainda hoje é fundamental para a
born funcionamenta da sociedade",
R/t Rbh,na '4
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explica a promotar de justiça aposen
tado, Eudes Quintino.
Porérn, devido as mudanças
compartamentais e ao avanço tecnoIógico e da medicina, existern lacunas
o desatualizaçöes na atual legislaçâo,
em temas polêmicos coma aborto, cclulas-tranco em bianárias, repradução
humana, nome social e ortatanasia,
entre autros apresentados p&os promotor durante a 1. 0 Congressa Republicano, em Brasilia.
"0 PRP predsa estar atenta as
leis de prateçãa aa homem em razac
dos avanços que podem ser prejudidais ao prOpria hornem", destaca, "0
artigo 5' da Constituiçao garante a inviolabilidade do direito a vida, portan-

to ninguém pade tirar a vida intra-uterina. Já a artiga 5 0 da Lei 11.105 (lei da
biotecnalogia) permite a uthizacâo do
células-tronco embrionárias obtidas
do embriôes humanos produzidas par
fertilizaçäo in vitro apenas para fins de
pesquisa e terapia", explica.
Eudes afirma quo a reproduçao
humana tambérn requer legislaçâo especifica para a doação do semen no
ananimato, Cam a anonimato, C possivel quo no futura haja casamentos
entre irmaos au entre pals e filhas.
AlCm disso, a utilizacão do semen de
urn homem quo nao fol autorizado
pela mulher a ser inseminada pede
caracterizar estupro.
No caso da maternidade substi-
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nI do PRPiM
tutiva, a 1egis1aço atuat permite bar
riga do akiguel para parentes do ate
quarto grau (mae, irma, ta e prima).
"A iei nao permite que parentes par
afnidade (sogra, cunhada, madrasta,
nord ou enteada) ou desonhec
dos seam barrigas do aluguCis, ate
porque, pam a Justiça, mae é aquela
quo deu a Iuz", observa.
Do acordo corn a promotor,
o homern C tuteado polo Estado,
par isso faltam estatutos quo regu
lamentom sobre ernbriöes e sabre
morte. "Ternos a estatuto da criança
o do adolescente, da juventude, do
trabaihador e do idoso, 0 Estado cui
da do nascimento etC a fase adulta,
mas quando chega na morte, a Estado

norne soc' t c
;jma questäo ata!
0 Doimica, rnos
quo esiic passando
desporcebido por
malta q:i
Ja Luz, Vt'o .iaa
ck CRP

fli

para", destaca.
Existem modalidades de morte
quo nao SaO aceitas no Brash, mas diante de urn ser humano quo estC pa
decendo, algurnas pessoas podern entender quo a meihor seria abreviar a
morte", observe.
AICm da eutanasia, o Brash
proibe a distanasia (prolongarnento
artificial da vida), sucIdio assstida
(morte programada e realizada em
clinicas) e ortotanasia (suspensäo do
medicamento pare a doença, mas corn
introducao do remCdios pare alivar a
dor e garantia de todos as cuidados
paliativos ao enfermo).
Outro tema polCrnico apresentador por Eudes Q.uintino e a name

a. orEt-',sentou
questoes clue
psom do ama
"r)cp reflt:xdo
r-

O-:ti?cUjO

rRP'PE
social, usado par transexuas e travestis. Em marco deste ano, a Conselho
Nacional do Combate a Discriminacao
o promocOes dos direitos do lCsbicas,
gays, travestis e transexuais (CNCD/
LOB) estabeleceu parametros pare
a garantia des condiçOes de acesso
o permanCncia de travestis e transexuals nas instituiçCes de ensino,
"As escolas devern inserir a
campo 'name social' nos formulCrios e
sistema do inforrnação utilizados nos
proced imetnos do seleção, inscriç5o,
matncula, registro do frequCncia e
avaliacão, entre outros", explica. "A
decisão tambem garante a uso do
banheiros, vestiCrios e demais espaços segregadas par gCnero."
,.NVNt, R,.puhth.i,n., N 21 1 Main d. 2015
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"Anda que eu falasse a lingua
dos hornens e falasse a lingua dos
anjos, scm amor, eu nada seria" 0
trechn biblico e urna metãfora para
exphcar o terna escolhido pam encer
rar a prograrnação do P Cangresso
Republicano Progresssta: "Brasil, Pa
tna da FeIicdade Aphcabilidade da
Felicidado Interna Bruta (FIB)".
Segundo o presidente Naoonal
do PPP, Ovasca Resende, tao impor
tante quanta a crescimento e o for
talecirnento do partido é a consc
entlzação dos perrepistas eleitos em
desenvolver polIticas pCbIcas quo
proporcionarn a felicidade e a bernestar psicoIOgco das lamihas,
R,vNi

N

52015

"A familia é a alicerce da Nacão
0 quo uma familia precise? Morada,
sadde, educação, lazer, segurança,
saldrio digno, trabalha decente, assstência social, culture, transporte e
acesso cos boos necessdrias pam sua
sabrevivéncia, Ou seja, tudo a quo a
população precsa compde rnnstedos e secretaries estaduels e r-iunicipals. Partanta, a felicidade é clever do
Estado e direito do cidadão. Quern
nãa concorde cam hso nâo conhece
a nossa ConstituiçSo", destaca Ovasco
Resende, "Cabe cos governantes assegurar tados Os itens acima relacionados e isso cornpbe, cam absolute
certeza, a mosaico da felicidade do
povo brasileiro"
0 psquiatra e psicoterapeuta

lirurahy Barroso, fundador da Academia da Felicidade e especiahsta
em FeIicidde Interna Bruta, fol a
ronvidado especial do diretdrio Na
cionat para mostrar aas perrepistas
presentes no Congresso Repubhcano
coma e parqud aplicar a FIB (principal
bandefta do PRP) no Estado,
"A cultura do RIB (Produto Interno Bruto) e quanta mas vacê ganha
financeiramente mais voce val me
Ihorar do vida e ter hem-estar-, Mas
nOs não ternos mas como ficar promovendo urn cansurno desenfreado
pam quo as pessoas tenharn mais,
ganhern rnas e camprem mais, sendo
que Os recursos naturas são irnitados, 0 nosso rnaior desafia, no Brash,
d mudar essa culture. 0 PIB explora
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rnentu manputa suga a danese a
puvo. A HG cuda cuda hoie, cuda
arnanh g a cuida de todos Essa é a

daoe no sac pidd "Sabe por
diferenca" aerta Ururahy,
Para desenvoVer pobticas p6bli- quo as farrnaoas etao t5o otadas'
Parque naa tratamos as causas das
cas qua prornovam Fehcidade interna
doenças mas s i rn, os SOUS srntornds.
Bruta, a predsa levar em consideracO
Isso é PIG"
nove crténos: hernestai psicolágcO,
"Os pats levam seus fiihos am
cultura rn&rnambente, vtaHdade
rneu ronu1tnO a dizern nao sei a
comuntara, boa educacBrn usc do
porquê miu fliho est5 Jepnnudo, so
tempo, boa governanca born padro
ele tern do tud , tvlais urna y e:, esta
do vHa a saüde Cientificarneflte, a
mos l i dando corn PIG 0 filho tern bens
teddade depende desses nave cht&
mtetiais, mas falta afeto, atenç5o a
rios envoivdos', afirma No pode
amor dos pais. iso é FIB", observa
mm confundir fecidade corn alegria.
Segundo Jrurahy, a governo
0 brasileirO nBo é fez, é alegre
tnventiva a cor ti pra de veicuios para
Do acordo coni o especiaSta, a
aun ontar a PIG, mas nao leva em con
cOca preocupacO do PiG é consurno,
"udr a o as consequ6ncias ocasiona
portafltO, educaco a sadede quah

das pelo aumento di trota, coma pm
iuiçBo, manutenco das vias, trânsito,
estresse do motorista, addenteS do
trânsito a tempo do locornocBo.
"QuerernoS uma Nação onde as
pessoas consigarn ser fob: scm ter quo
tarnar RivotriV", brinca E para aquetes
qua caminharn junta corn o PRP em
direcBo a FIB, Ururahy ensina que a
primeiro passo a ser dado é a abracO
da febcidade "Esse ahraço nBo per
mite tapinhas nas costas ou balanco
do carom As duas pessoas preosarn
abrir bern as bracos a cruz6I0s rio em
trelaco, respirar fuodo a dizer suave e
pausadarneflte Fe U Ci Da Do'
ROPLh
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Rio Largo,
em Alagoasl
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A essência do Partido

% Repubticano Progres
sita (PRP) foi ampLs
A rnente apresentada
psto presdente Nacionat, Ovasco
Resende, aos principals tideres perre
pistas do todos os Estados Brasiteiros
para prornover o fortalecimento nas
eleiçöes do 2016 e 2018. Ac longo do
2015, o Diretório Nadonat reazou
otto congresses, sendo urn dotes em
nivel Nacional, corn três dias de du
raçio, em marco, na Capital Federal,
Em seguida, congresses regio

I

Pe'it

pucn N' 26 1 Nc vembro de 2015

nais aconteceram ern Cuiabá (MT), Rio
de Janeiro (Ri), Vtória (ES), Recife (FE).
Guaruihos (SF), Teresina (P1) e Joäo Pes
sea (PB), levando uma injeção do ânimo
e otimismo a quern tern disposiç8o e
coragern do trabathar par urn Brasil me
thoc "0 PRP entende que a felicidade
do povo é dover do Estado. Portanto, a
nossa principal bandeira 6 o Indice do
Fehddade Interna Bruta (FIB), porque
cada item essenciat para a feticidade do
urna familia compOe Os ministérios e as
secretarias estaduais e municipals. 0
PRP acredita quo moradia, saüde, edu
cação, lazer, segurança, saláno digno,
trabatho decente, assisténcia social e

transporte, mitre outros, é clever do Es
tado e direito do cldadäo", afirrna, "Essa
é a nossa principal mensagem", destaca
Do acerdo corn Ovasco, a PRP
e o partido quo mais investe em edm
cacao potiticapartidaria per entender
quo a pergunta mais frequente quo urn
dirigente do urn partido emorgente re
cebe é: "a quo seu partido detende?".
Para Ovasco o crescirnento e forta
lecirnento do partido depende do cam
sonância entre a pensarnento comurn
do eleitor e a mensagern doutrinária do
partido, " nossa tarefa come dirigentes
artidarios rnostrar para a sociedade que
os agentes politicos e os partidos potiti'

L

a
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cos não so iguais. Fosse assim, näo te regional do PRP/G0, Gercyley Batista; Diretório Nacional. Também é misso
existiriam eleiçôes, revolucöes e guen e Fidelidade Partidária e a União Pela do todos os dirigentes incentivar a leitu
ras", destaca o presidente do PRP.
Vitória, corn diretor do Ciesp Noroeste ra do Estatuto, do Programa e do ManL
Além de apresentar a come do Paulista, Fernando Lucas.
festo do nosso partido Em especial, o
PRP os Congressos Republicanos Pro
"0 PRP é, scm dvida, a partido Estatuta, porque enfeixa em si todas as
grossistas tambérn oferecem as pal
quo mais investe na forrnaço politica ohrigacoes, deveres e direitos dos liii
estras Campanha Eleitoral Vitoriosa, do seus dirigentes, candidatos e fiUa
ados", destaca Lelé.
corn o jornalista especiaUsta em comu- dos", afirma a secretário-geral da Execu- "Como é quo urna pessoa pode
naçio pohtca Mano Welber Legsla tiva Naoonal LeI6 Amantes Desde 2009 admnstrar, gerenaar uma cdade urn
cão Eleitoral: 0 Quo Pode e 0 Quo No segundo ole, o partido j6 reali2ou mais Estado ou urna Nacão se é incapaz do
Pode, corn a advogada do departamen- do 80 cursos em todo a Brasil,
respeitar ou seguir as normas intemnas
to jumidico do PRP Nacionab, Femnanda
"Cada partido tern umna doutrina do seu partido? Como é que a pessoa
Caprio; Presença Feminina na Politica, e urn programa diferente do outra. Por val respeitar a Canstituicäo Federal, a
corn a presidente Nacional do PRP Mu
isso, é misso do dirigente, seja ole mu
Constituicão estadual ou a Lei Orgânica
lher, Ana Emilia Brasil; Uso das Redes ncipaL estadual ou nacional, participar do Municipio so nem a Estatuto do seu
Sociais na Politica, corn o vice-pmesiden
dos congressos e cursos oferecidos pebo partido cIa conhece ou respeita?", quesRev
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U p idoute dostoca qu>, ma
do quo invesdr em educacoo politco
patdono, o porlido aposta todas is
suas hehos no formaçao do bons podti
cos e capamos do transfommam o nosso
Pais. Mudor o Brasil é tarefa para mm
homes e homers fortes 0 PRP quer set,
conhm do como Partdo do Fehcidade
Esse e c nosso prop to e o nosso pro
jeto, e s nossos candidates devem tom
isso em monte", diS,
Queremos amphar e aumenta
a telicidade dos pessoas e reduzir o so
sofnrnento Antes, no entanto, a pa
tide precisa scm camnposto par pesso
quo comnpactuam dessa filasofia e qu
estdr dispostas a tmabathar pole bee
comum, e ndo a trabalhar em beneffeic
N 25 1 No
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pr r ipr
parnchog1 99pod e,
onoquocci, so esquecer do partido
;ue o garantlu legenda e do pave, quo
eogou Chega do oportunrstas. Undo
U hornens, poder e rnteresses sumpre
vai hover corru p ção - 440 desde quo o
000do e mudo NOs combaternos a
orrupçäo corn a educaco dos nossos
1irigentes
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"Procurarnos mostrar quo a cor
rupção e urn cncer quo corrói o Pa,
quo destroca a econornia dd Nação,
quo Mato indiretamente mhhares do
pessoas pot faRa tie cornda, rernédios
o rnfraestrutura e quo, pot, destroça
nao anenos a itagern do politico cot'upto como tarnbom o do suo farnUa,
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' do coo partido 0 PRP delende quo
ada dennca do corrupcäo seja ser
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orn dovoluco e censequente prisão
cassaçäo do direitos po li ticos", drz
.t.'e Arantes,
O

I
JUSCELINO REZENDE FILHO
ALEXANDRE VALLE
MARCELO ALVARO ANTONIO

1) FIDELIDADE PARTIDARIA
Perda de mandato.
2) CLAUSULA DE DESEMPENHO (BARREIRA)
Não deve existir em nenhurna situaca, nern partidãria, nem para candidatos.
3) SISTEMA ELEITORAL
Manutenção do modelo atua

#

REELEIcA0
Executivo
Fim da reeIeiço - mandato 5 anos
Reeeiço por 3 mandatos sucessivos (para a mesmo cargo que ocupa)
5) COINCIDENCIA DAS ELEI(;OES (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)
Coinddência das eleiçôes a partir de 2022, corn extenso dos mandatos de 2016
para 6 anos, para permitir a eeço geral em 2022.
6) COLIGAOES ELEIcOEs PROPOCIONAIS
• Manutenco do modeo atual
7) FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS
s

Manutençäo do modelo atual, mas reduzindo-se

fisicas e juridicas.

Os

ilmites de doaço por pessoas
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IMRETORIO NACIONAL
'F.F4PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESS1S4

PART
REPU BLCANO
PROGRESE
8) FUNDO PARTIDAR

50% dMclido igurnente enta LuOO os parUocs
proporcionalidade de votos váUdos jara deputado feder.

9) TEMPO DE TV e RADIO:
50% dMdido iguarnente entre todos as particlos e

50%

dividido pela bancada.

10)VOTO
ObrigatOrio (manutenço do rnod&o atua)

11)PRAZO M±NIMO PARA FILIA(;AO
Manutenço do modelo atual

12)CRIA(;A0 DE NOVOS PARTIDOS
Ntimero atua (32) deve ser mantido e deve ser limitada a criaço de novos
partidos.
13) SENADO

• Suplente - 2 0 mais votado
• Mandato de 5 anos

14)COTA DE GENERO (30%)
Fim da cota de gênero. A cota de genera é aplicada especialmente as muiheres,
pois ha sempre mais hornens, do q ue muiheres, nas chapas dos partidos. No
entanto, a obrigatoriedade faz corn que muiheres sejam filiadas e lançadas coma
candidatas apenas para cumprimento da regra legal, evitando-se a perda de
candidatos hornens. Todos os anos a im p rensa divulga q ue, em muitos locais, as
candidatas muiheres sequer tiveram votos, demonstrando que na verdade nao cram
candidatas reais, e sirn, cotista. A verdadeira rnobilizaçäo deve ser, no sentido de
politizar as rnutheres e têas nas fileiras partidárias corn o real objetivo de
concorrerem aos cargos eletivos.

15)TEMPO DE CAMPANHA
60 dias
,7Atenciosarnente,

OVASCO ROMA AtT1MAk1RESENDE
IRESIDENTE NACIONAL
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PRESIDENTES REGIONAIS
ACRE: Julinho
AMAZONAS: Jackson Saldanha
BAHIA: Alexandre Marques
CEARA: PH
DISTRITO FEDERAL: Adalberto Monteiro
ESPIRITO SANTO: Marcus Alves
GOIAS: Braga
MARANHAO: Severino Sales
MATO GROSSO: Lilo
MATO GROSSO DO SUL: Betini
MINAS GERAIS: Tibelindo
PARA: Jorge Rezende
PARAIBA: Maria da Luz
PARANA: Jorge Martins
PERNAMBUCO: Zé Ernesto
PIAUI: Laécio Borges
RIO DE JANEIRO: Eliane Cunha
RIO GRANDE DO NORTE: Tomaz Senna
RIO GRANDE DO SUL: Goldenberg (representante)
RORAIMA: Chico das Verduras
SANTA CATARINA: Edson Mello
SAO PAULO: Ronaldo Martins (Vice)
SERGIPE: Fabiano (representante)
TOCANTINS: Lucas
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PR
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF

DEPUTADOS

O

MARANHAO

Juscelino Rezende Filho (Dep. Federal)
MINAS GERAIS

• Marcelo Alvaro Antonio (Dep. Federal)
RIO DE JANEIRO

• Alexandre Valle (Dep. Federal)
PERNAM BUCO

• João Eudes (Dep. Estadual)
ESPfRITO SANTO

• Claudia Lemos (ja Suplente Dep. Estadual)
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PR'I'

Data: 27, 28e29103/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF

VEREADORES
PAPA
• Jose' Claudio (Redençäo)
• Marcelo Borges (Redencäo)
MATO GROSSO DO SUL
• Nida Trachta (Baitaporä)
• Gunga (BH)
PERNAM BUCO
• Edvan Bezerra (Jaboatäo do Guararapes)
• Aerto LUna (Recife)
RIO DE JANEIRO
• Hugo Pereira (Seropédica)
• Emanuel Fernandes (Cabo Frio)
• Jose' Carlos Ramos Pinto (Nova Friburgo)
• Vanderleia Pereira Lima (Nova Friburgo)
• Diego Sampaio (Sao Goncalo)
• Marcio Costa (Paranaguá)
SAO PAULO
• Flavio Silva de Freitas (CarapicuIba)
• Jeferson Macedo (Carapiculba)
Sede - Rua. Santo André n 534,)d. Europa CEP - 15014 490
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Evento:1 0 CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PR
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
2a

PLENARIA

COMO CONQUISTAR 5% DO ELEITORADO E ELIMINAR 0 RECEIO DA
CLAUSULA DE DESEMPENHO
Conferencista: Prefeito Sergio Ribeiro Silva (CarapicuIba/SP), prefeito reeleito
de CarapicuIba/SP e palestrante do PT.

PROPOSTAS
GRUPO 1
Expositor: JORGE (PRP-PR)
Para crescimento do PRP, corn vistas ao crescimento de deputados federais e
estaduais, deve-se:
• Massificar a campanha de fihiaçôes;
• Exigir o cumprimento do Estatuto do PRP;
• Intensificar e apoiar as comissöes provisórias municipais para que elas trabalhem
coletivamente, ampliando seu raio de aco em microrregiöes.
GRUPO 2
Expositor: LILO (PRP-MT)
• Passar aos Diretórios Municipais a confiança que o PRP Nacional deposita nos
Regionais;
•
• Campanhas macicas de flhiaco;
• Fortalecimento das comissöes provisórias municipais;
• Diviso do Estado em microrregiöes para fihiacöes e lançamento de candidatos e
congressos locals;
• Presenca do PRP Nacional no Estado para acompanhar o desenvolvimento dos
trabaihos e participar de cursos de formaco poiltica;
GRUPO 3
Expositor: PRP-PE/PRP-SE
• So se consegue eleitor quando se tem candidatos; a eleico de 2018 passa por
2016, e o estImulo de candidaturas municipais fortalecerá 2018;
• 0 principal foco do partido deve ser eleger deputados federals;
• Estimular cidades do Brasil acima de 200 mil eleitores a ter chapa completa de
deputado federal;

Sede - Rua. Santo André n° 534.1d. Europa CEP - 15014 490
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GRUPO4
Expositor: Oton São Palo (PRP-RI)
• Correr o Estado todo;
• Mostrar os valores do partido;
• Massificando flliaçöes;
• Promover propostas de mudanca do cenrio atual;
GRUPO 5
Expositor: PRP/R3 (Edmilson Ramalho - Presidente Municipal e Maca6/113)
• FiIiar pessoas engajadas, que queiram participar dos movimentos do PRP;
• Montar seminários estaduals nas capitals imediatamente, corn cursos de formaço
poiltica;
• Lancar candidatos a prefeito em todos Os municIpios;
• Trabaihar no sistema de células para trabaihar corn pessoas que venham a se
interessar por polItica;
GRUPO 6
Expositor: PRP-ES (Claudia Lemos, Suplente de Deputada Estadual)
• Estruturar a organizaçäo partidária corn apoio das executivas Nacional e Estadual;
• Lancar maior quantidade possIvel de candidaturas majoritária;
• Lançar chapas proporcionais competitivas.
GRUPO 7
Expositor: PRP-PI (Laecio Borges)
• Trabaihar, trabaihar e trabaihar, pois a concorrência de 32 partidos é acirrada;
• Aumentar a nimero de fihiados;
• Manter o partido viva nos Estados;
• Realizar reunióes constantes, em horários que permitam a participaco de todos,
como perIodos da noite e finals de semana.
• Ate seternbro/2015, aumentar a participaco do PRP em 100% dos municIpios;
• Buscar em outros partidos quern já disputou a eIeico, corn potencial de votos, e
trazer essas pessoas para a PRP;
• Formar cornissöes provisórias onde as executivas lancern no rnInirno 5 candidatos a
vereador;
• Criar coordenaçöes regionais nos Estados;
• Lançar candidaturas majoritárias nas capitals;
• Lancar candidaturas corn análise de perfil para rnajoritária e proporcional;
• Firmar parcerias corn governos estaduals e municipais;
• Educaçào poiftica: trazer fihiados para reuniöes, discutir polItica, informar;
• Realizar cursos corn a participaço do PRP Nacional;
• Estabelecer parcerias corn segrnentos organizados da sociedade;

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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GRUPO8
Expositor: PRP-RJ (FabrIcio LIrio)
• Sugere que a PRP Nacional encaminhe ofIcio a todos os Diretórios Municipd1b
solicitem informacöes e opiniöes por escrito;
• Corn 32 partidos ativos, é preciso ser mais hbiI. E preciso transmitir credibilidade
de todos os nIveis partidérios, para atrair filiados e candidatos.
• Credibilidade: bandeira clara, identidade partidária, propostas formatadas desde a
Nacional ate os municIpios, para que se possa argumentar corn as pessoas e atraIlas para o PRP.
• Campanha de fihiaço partidária;
• Convençöes Nacional, Estaduals e Municipais,com participaçâo ativa do partido em
todos os nIveis, para que o militante possa se sentir seguro.
F4,

(2

Atenciosamente,

OVASCO ROMA ALTIMARiRESENDE
PRESIDENTE NACIONAL
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Evento: 10 CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRPir
Data: 27,28e29/03/2015
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
3a

PLENARIA

DOUTRINA E IDEOLOGIAS HOJE: NOcôES GERAIS SOBRE ESQUERDA,
DIREITA E CENTRO. ONDE 0 PRP ESTA E COMO 0 PARTIDO SE DEFINE NO
CAMPO DA MACROPOLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL?
Conferencista: Fernando Lucas, advogado e publicitário, presidente do Instituto
Acordem e Progresso, candidato a senador pelo PRP-SP.
Conclusäo: "Não usar veihos rótulos para novos tempos"
"PrincIpios e retidão levam ao progresso"

PROPOSTAS
GRUPO 1
Expositor: Aerto Luna (PRP-PE)
• PRP fol identificado como urn partido de centro, mas o grupo divergiu sobre ser
puro ou de centro-esquerda;
• Considera que o PRP é desenvolvimentista e progressista;
• Considera que a PRP estâ apto a construir urn novo modelo de polItica;
• Os perrepistas nâo devem ter vergonha de dizer que so politicos, pois apesar do
estigma, o PRP está construindo urn novo conceito.
GRUPO 2
Expositor: José Claudio,vereador e Presidente da Câmara de Redenção (PRP-PA)
• Sugere que o PRP faça uma pesquisa nacional para saber o que o povo almeja
referente a centro, direita e esquerda, tendo em vista as diversidades nacionais;
• Depois da pesquisa, o PRP deve avaliar as resultados e direcionar a partido
conforme a concluso a que se chegar;
• Isso produzirá politicos corn muito mais potencial.
GRUPO 3
Expositor: Diego Sampaio, vereador em São Gonçalo (PRP/RJ)
• Grupo conclui que vivemos num modelo que está esgotado, que chegou ao seu
limite. Procura-se urn nova rumo para o pais.
• Considera que, enquanto naço, o Brasil está vivendo a adolescência, todos apenas
criticarn, mas no sabern o que fazer.
• 0 PRP quebra os paradigmas e inaugura uma nova politica, do coraço, da verdade
e da bondade.
• Isso de faz priorizando a educacâo, que deve ser a primeiro investimento em todos
Os niveis e setores.

Sede - Rua. Santo André ri° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
So José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

247

• 0 papel fundamental dos Presidentes Regionais é na construço de nominatas
pessoas que sirvam de exemplo, pessoas de bern, de valor.
• Considera que a pals maqueia nümeros e se esconde atrás de uma falsa realid de,
mas na prática, tudo está urn caos. Indtistrias crescendo e pessoas sofrend
carências das mais diversas.
GRUPO 4
Expositor: Elias Conrado, Presidente Municipal Novo Gama (PRP-GO)
• Urn partido define sua posiçào ideológica (centro, esquerda ou direita) não pela
opinio dos militantes e dirigentes, mas pelo que defende em seu Estatuto e seu
Programa.
• Considera que a PRP, por seu Estatuto e seu Programa, está posicionado no centrodireita.
• 0 PRP deve lutar pela excelência nos servicos páblicos.
• Os Estados de GO e PT sugerem que a PRP tenha em seu piano de rnetas a
preparaço do jovem para o futuro.
• 0 PRP está aberto a todos as segmentos da sociedade e todas as classes socials.
GRUPO 5
Expositor: Lourdes, Lambari do Oeste (PRP-MT, PRP-MG e PRP-AC)
• PRP é centro-progressista.
• 0 grupo considera que a PRP deve manter bandeiras de emprego, renda,
desenvolvimento e educaco.
• PRP é a partido do emprego e do desenvolvimento social, que buscar desenvolver a
cidadäo na sua cidade e regio.
GRUPO 6
Expositor: Claudia Lemos, ia Suplente Dep. Estadual (PRP-ES)
• Considera que a PRP deve ter coma bandeira o termo que carrega no próprio name:
prog ressista.
• Considera que issa já est6 no Estatuto do PRP.
• Considera que é preciso divuigar issa para a ptiblico, para que as pessoas possam
compreender o que significa ser progressista.
GRUPO 7
Expositor: Flavio Menezes
• 0 PRP é repubiicano e progressista. Nào está na esquerda, nem da direita, criau
uma nova linha de pensamenta, através da utilizaco do termo "progressista";
• Considera importante a uniâo do PARTIDO para compreenso da filosofia e
ideologia do PRP.
• Considera que partidos coma PV, PCdoB e PT segmentam classes. Para ser do PV
tern que ser ambientalista; para ser do PCdoB tern que ser comunista; para ser do
PT tern que ser trabaihista.
• 0 PRP foi feliz em escolher, inclusive em seu name, que utiliza a termo progressista,
pois é a favor do progresso do pals, e isso está representado pelo cata-vento, que
mostra energia e movimento constantes. 0 PRP no limita as grupos de pessoas e
de interesses que venham a fazer parte de suas fileiras.
Sede - Rua. Santo André n 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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• Deve haver urn alinhamento de diretrizes e metas entre os diretórios naci
regionais e municipais.
•
:
Atenciosamehte,
S
S

• OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
• PRESIDENTE NACIONAL

I.
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Evento:1° CONGRESSO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP1t'
Data: 27,28e29/03/2015 250
Local: San Marco Hotel, BrasIlia/DF
5a PLENARIA

as

PAINEL DE DEBATES SOBRE POLITICA FISCAL: TRIBUTAcA0 E IMPOSTOS
NO BRASIL COMO MUDAR? TEMOS PROPOSTAS CONCRETAS E VIAVEIS
PARA A NAçAO?
Conferencistas:
- Jobson Gomes de Oliveira, auditor fiscal e tributário, corn pós-graduaçäo em
Gestão Püblica, palestrante da Forca Sindical, corn mais de 1200 palestras em
empresas e sindicatos.
- Mateus Cherulli Alcântara Viana: professor visitante do Instituto Brasileiro de
Direito Tributário e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em
Direito Tributário Internacional e membros do corpo editorial da Revista Direito
Aduaneiro, MarItirno e Portuário.

PROPOSTAS

.

GRUPO 1
Expositor: Jorge Martins (PRP-PR)
• Municipalizaço do IPVA, pois considera absurdo que se pague ao Estado urn tributo
que diz respeito ao municIplo. Justiflca que os veIculos tern os nornes dos rnunicIpios
nas placas dos veIculos e é o municIpio que mantém a pavimentaço das ruas.
• Criaco do Imposto Unico de 10%, para todas as operacöes, sendo que 20% ficaria
no municIplo, corn transferência de 40% para o Estado e 40% para a Unio.
• Imposto de Renda corn arnpIiaco para 15 faixas. A arrecadaco seré a mesma, mas
a cobranca seré mais justa.
GRUPO 2
Expositor:
• Criaço de 3 irnpostos, federals, estaduals e municipais;
• Imposto de renda corn tabela progressiva de acordo corn a renda;
• ExcIuso do municIpio auto-suficiente, dependendo da atividade econôrnica, por
habitante, repassando o valor para outro municIpio mais necessitado.
GRUPO 3
Expositor:
• A reforma tributária reduza o preco das mercadorias aumentando o poder de
compra do brasileiro;
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DIRETORIO NACIONAL

P A R T D PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
REPUBLCANO
1POGRESSSTA
• Simplificar o námero de impostos, sem prejuIzo na arrecadaço dos Esta
municIpios;
• Implantar projeto de educaçâo tributária na grade de curricular das crian as e
jovens brasileiros, objetivando que no futuro nâo se permitam tantos impostos.
• Prograrna de reducào de gastos ptiiblicos e contingenciamento do Orcamento
Páblico;
• Redistribuir as recursos arrecadados corn impostos, de maneira que a malor parte
fique corn os municIpios, segunda parte corn os Estados e menor parte para a
Unio;
• Contrataço de técnicos especializados ern legisIaco tributária pelo PRP NACIONAL
para traduco das propostas a linguagern da Iegislaço.

40

GRUPO4
Expositor:
• Pilares principals da Constituiçao Federal: satide, transporte, educacao, seguranca;
• Defende que a educaço tenha deduçao de 100% na tabela de imposto de renda;
• Defende que o custo corn aluguel tenha deduçao de 30% na tabela de Imposto de
renda;

GRUPO 5
Expositor:
• Repassar o IPVA l00% para as rnunicIpios;
• 0 primordial é que se melhore a divisao da receita entre Uniao, Estados e
MunicIpios, p015 hoje a rnaior parte é da Uniäo (hoje em media 60% Uniao, 25%
Estados e 15% MunicIpias).
• Informalidade: deve ser criada urna IegisIaço que perrnita a inclusao tributária justa
para as pessoas que trabaiham na inforrnalidade;
• A Uniao deveria destinar a arrecadaçao apenas para as necessidades essencials,
como aposentadorias, satdes, etc.
• Deve-se apresentar as propostas ao povo, para que o povo decida a rnelhor forma
de arrecadaco.
Observaco do conferencista Mateus Cherulli Alcântara Viana: a diviso na participacão corn
Estados e municIpios so atinge os impostos, e nao as contribuicOes soclais (PIS, CORNS,
etc). Estas vem sendo aumentadas sisternaticamente pela Unio
Atenciosamente,
•1

OVASCO ROMA ALTIMARI ESNDE
• PRESIDENTE NACIONAL
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RELATÔRIO DE LocAcAo DE SALA

EMPRESA: TRANSAMERICA FLATS LTDA

L0CAcAO DE SALA PARA 40 CONGRESSO REPUBLICANO
PROG RESSISTA
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ARTIDO
JPUBLICANO
'G RESS ISTA

NOTA EXPLICATIVA
DOBB EVE NTOS
10/12/2015 - R$15.000100
16/12/2015 - R$25.166140
22/12/2015 - R$29.024,96
DESPESA: organizaço de evento partidário

to

vINcuLA(;Ao PARTIDARIA: evento partidário realizado na sede
administraUva do PRP em So José do Rio Preto/SP para participarem da
reunio parhdária nacional dirigentes de todo pals.
EVENTO: 12/12/2015 - So Jose' do Rio Preto/SP - Reunio Partidária
Nacional.
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DOCUMENTOS:
a) Nota fiscal;
b) Cheques;
C) Contrato;
d) Relatório de prestaço de serviços;
e) Convocaço;
f) Lista de presencas;
g) Ata;
g) Revista Republicana n.27, dezembro 2015, que notificou a evento;
h) NotIcia do site do PRP (v\vur)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e
2111212015 17:43:08

Data e Hora da Emissão:

j

NUmero do RPS:

055579672

Código de Verificaçao:

15/1212015

Competência:

NUmeroda
NFS-e

Local da Prestaço:

N° da NFS-e substituida:

SAD JOSE 0

Dados do Prestador de Servcos
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

Complemento:

263

JOBB ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA ME

10.567.848/0001-50

Endereço e Cep:

/

3006300

tnscricao Municipal:

Municipio:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

R VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3169- CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200
SALA 104

Telefone:

(17)3215-7328

PAULO@SAOSEBASTIAOCONTABIL.COM.BR

e-mail:

Dados do Tomador de Servicos
DARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Razão SociallNome:

32.095.101/0001-80

CNPJ/CPF:

UF:

UA SANTO ANDRE 534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490

e CEP:

T

SAO JOSE D& RIO PRETO

Municlpio:

lnscriço Municipal:

Telefone:

dnto.

(17)3234-2468

andre@prp.org.br

e-mail:

Discriminaçao dos Servicos
)rganizacao, administracão, refeicOes, coffe break, entretenirnento e transporte do ENCONTRO NACIONAL DAS EXECUTIVAS REGIONAIS DO PARTIDO REPUBLICANO
'ROGRESSISTA.

Codigo do Serviço I Atividade
17.01 / 17.01 .00 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, näo contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detaihamento Especifico da Construção Civil
COdigo ART:

COdigo da Obra:

Tributos Federals

PIS:

COFINS:

lR(R$):

Detaiharnento de Vatores - Prestador dos Serviços

Outras Retençôes

Valor dos Servicos R$:

69.19136

Natureza Operaçao

Desconto lncondicionado:

0,00

1-Tributaçäo no municipio

Desconto Condicionado:

0,00

Regime Especial Tributaç8o

Retençoes Federals:

0.00

0-Nenhum

Outras RetençOes:

0,00

Opçäo Simples Nacronal

Valor ISSQN Retido:

0,00

1-Sim

CSLL(R$):

INSS(R$):

Cálculo do ISSQN devido no Municiplo
69.19136

Valor dos Serviços R$
DeduçOes permitidas em Lei
Desconto lncondicionado:
(=) Base de Cálculo

2,00

(x) AlIquota %

Sim (X) Não

ISS a reter:

Incentivador Cultural
2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

() Valor do ISS

R$:

69.191,36

1- Urna via desta Nota Fiscal sera enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal podera ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , corn a utilização do Codigo de Verificação.
Avisos

0,00
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e Centavos acima
Ou a sua ordem

de
20 5201 525501
SP
00.000000/482323
25 CLIENTES NR2 E NR3
TV 5301 SA55ITT 4660
CONFFCCAO I1/205

0

/
515 TA ISP
CSPJ 32.095 fDi/0001-o
tHESIS STSCASIO DESDE 1112000

de

/ -

Comp

Banco Agenda

por
eqia

2

DV

Cl

02

Conta
VV

Srle

C3

Cheque No

,

I

VVV
/

f

65
cenldvotClrna
ouäsuaordam
d.

de
V
tV'

P1W

/

VVV

V

P551(00 RPL(CANO PROGPE55ISTA
ISP] 11095,11,101/0001-80
CLIENTE BANCARIO 01505 1112000

V

/

0

52
AV SADY 5555111
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIOS DE GERENCIMENTO,
0RGANIzAcA0 E EXECUcAO DE EVENTO PARTIDARIO
Pelo presente instrurnento particular, de urn lado PARTIDO REPUBLICNO
PROGRESSISTA (PRP), inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, corn sede na rua Santo
André, 534, Jardim Europa, ern So José do Rio Preto/SP, neste ato representado pelo seu
presidente Ovasco Roma Altimari Resende, casado, engenheiro, portador do RG
9.959.998-3, doravante designado CONTRATANTE, e de outro DOBB CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM PROJETOS, EVENTOS E CULTURA LTDA., inscrita no CNPJ
10567848/0001-50, inscrico estadual isenta e inscriço municipal 300.630/0, corn sede na
Silva Jardirn 3110, Sala 1, Apto 11, CEP 15010-060, Centro, So José do Rio Preto/SP,
neste ato representada por seus sócios-proprietários Regina Celia Ferreira e Luiz Sérgio
Dias, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE
PRESTAAO DE SERVIçOS DE GERENCIAMENTO, ORGANIZAAO E EXECUAO DE
EVENTO PARTIDARIO que se regerá pelas seguintes cláusulas e condicöes:
DO OBJETO
Cláusula ia - 0 presente contrato consiste na prestaco de servicos pela CONTRATADA ao
CONTRANTE de organizaço, administraço, refeicöes, coffe break do ENCONTRO
NACIONAL DAS EXECUTVIAS REGIONAIS DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA.
Cláusula 2 - 0 evento seré realizado no dia 12/12/2015 em So José do Rio Preto/SP,
sede administrativa do CONTRATANTE.
DAS 0BRIGAç6Es DAS PARTES
Cláusula 3 - So responsabilidades atribuldas a CONTRATADA:
I - Gerenciamento global do evento;
II - Prospecçào de hotel para hospedagem dirigentes partidários em viagem;
III - Prospecçào de serviços de sonorizaço e aluguel de equipamentos (data show, telöes,
microfones, e todos demais equipamentos e que se fizerem necessários);
IV - Cotaçào de alirnentaçào (almoco, jantar, café da rnanha, café da tarde) para
participantes e palestrantes;
V - Organizaço de refeiçöes e coffe break para o evento;
VI - Organizaçao de transporte (traslado) para dirigentes partidários em viagem para
participarern do evento.
Cláusula 4a - So responsabilidades atribuldas ao CONTRATANTE:
I - Planejarnento estratégico e logIstico do evento;
II - Deflniço e preparacào do local para realizaçao do evento;
III - Elaboraco de convites, folders e certificados;
IV - Protocolo, cerimonial e recepcäo;
V - Zelar pelo perfeito andarnento do evento;
VI - Avaliar o evento.
VII- Efetuar os pagamentos das aquisiçöes e servicos relativos ao evento;

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(q)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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Cláusula 5. Sem prejuIzo da independência profissional da CONTRATADA, as se
sero prestados corn observância das diretrizes gerais tracadas e fornecidas :pelo
CONTRATANTE.

a

Cláusula 6. E obrigaço do CONTRATANTE fornecer CONTRATADA todos Os subsIdios
necessários ao desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informacôes e
documentos necessérios reaIizaço do serviço.

a

DA VIGENCIA E RESCISAO DO CONTRATO
Cláusula 7 - 0 presente Contrato terá iniclo em 03/11/2015 e término em 20/12/2015.

P

as

partes o direito de proceder a sua rescisâo, sem qualquer
Cláusula 8 - Fica facultado
onus, mediante prévio aviso escrito, corn a antecedência mInima de 10 (dez) dias.
Parágrafo ünico. A rescisâo implicar6 no pagamento, por parte do CONTRATANTE, de
todos as gastos que já tenham sido realizados pela CONTRATADA em decorrência do
servico prestado.
DA REMUNERAcAO E DO PAGAMENTO

a

IMA

Cláusula ga - 0 CONTRATANTE pagará CONTRATADA a quantia de R$69.191,36
(sessenta e nove mu, cento e noventa e urn reais e trinta e seis centavos) pelos
servi(;os, que seräo pagos da seguinte forma:
a) 15.000,00 (quinta mil reais), a ser pago em 10/12/2015, contra a emissão da
respectiva nota fiscal;
b) R$25.166,40 (vinte e cinco mil reais, cento e sessenta e seis reais e quarenta
centavos), a ser pago em 16/12/2015, contra a emissäo da respectiva nota
fiscal;
c) R$29.024,96 (vinte e nove mil, vinte e quatro reais e noventa e seis
centavos), a ser pago em 21/12/2015, contra a emissão da respectiva nota
fiscal.
Parágrafo 10. 0 CONTRATANTE arcará corn todas as despesas referentes ao material
gráflco do evento (convites, folders, certificados, banners, e outros), despesas de viagem,
hospedagem e alimentaçao de palestrantes, dirigentes, convidados, bern como despesas
corn recepcionistas, segurança e locaço de equipamentos e aparelhagens (sonorizacao,
telao, datashow, microfones, arranjos florais, bandeiras, tribuna, pedestals, etc.), locaçâo
do espaco, coffe break (café da manhâ e café da tarde), eventual alimentacao dos
participantes e outras despesas decorrentes do evento.
Cláusula 10 - 0 presente contrato, em razao de seu objeto e de sua natureza, no gera
para a CONTRATANTE qualquer vInculo de natureza trabalhista ou previdenciéria, tanto
corn os prepostos da CONTRATADA, quanto corn os colaboradores e parceiros por ela
eleitos e contratados.

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
Sio José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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DAS DISPOSIçôEs GERAIS
Clausula 11 - Nao constitul renuncia de direito o nao exerciclo imediato, parcial ou otal,
por qualquer das partes, de qualquer garantia prevista neste contrato.
Cláusula 12 - Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância,
no todo ou em parte, de qualquer das clâusulas e condiçöes deste contrato, tal
inobservância no implicará, por Si So, Iiberaço, desoneraço ou, de qualquer modo,
prejuIzo ou modificaçâo dessas mesmas cláusulas e condiçöes, as quais permanecero
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
Cláusula 13 - Além das obrigacóes previstas neste instrumento, as partes se obrigam a
conduzir a presente ajuste de forma plena e integral para sua fiel execuço, visando buscar
a soIuço para os casos omissos, dávidas ou quaisquer divergências por melo de consultas
e entendimento mttuo, bern como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou
00
suprimir cláusulas ou condicOes para melhor consecuço do presente objeto que será por
meio de competentes aditivos.
Cláusula 14 - Fica estabelecida multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reals) para a
parte que infringir o presente contrato.
DO FORO
Cláusula 15 - Fica eleito o foro da Comarca de So José do Rio Preto para a soluço de
dávidas ou litIgios porventura decorrentes deste contrato, corn expressa renjncia de
qualquer outro, ainda que privilegiado.
E, por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
So José do Rio Preto/SP, 03 de novembrode 201,5.
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente
DOBB CONS. E ASS. EM PROJ ETOS, EVENTOS E CULTURA LTDA
REGINA CELIA FERREIRA
Sócia-proprietária da Dobb Eventos
Luiz Sérgio Dias
Sócio-proprietário da Dobb Eventos

Sede - Rua. Santo André ii" 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
- Telefone 17 - 3234 2468
São José do Rio Preto - SP - contatora
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São José do Rio Preto/SP, 21 de dezembrojuiho de 2015.
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ILMO. SR. PRESIDENTE
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
PRP NACIONAL

-

REF. APRESENTAcA0 DE RELATORIO DE EXECUcAO DOS SERVIOS CONTRATADOS

P

DOBB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS, EVENTOS E CULTURA LTDA., CNPJ
10567848/0001-50, par sua sOcia-proprietària Regina Celia Ferreira, vem apresentar a Vossa
Senhoria relatória das atividades desenvolvidas para execucao do CONTRATO DE PRESTAAO
DE sERvIcoS DE GERENCIAMENTO, ORGANIZAAO E EXECUAO DE EVENTO
PARTIDARIO, a saber:
Canfarme cantrato firmado em 03/11/2015, a empresa DOBB fo contratada para organizaçao do
ENCONTRO NACIONAL DAS EXECUTIVAS REGIONAIS DO PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA,
o presente relatóro tern par objetiva apresentar relatOrio da execução do Contrata , realizada em
12/12/2015, em São Josè do Rio Preto/SP.
Na execucaa do servico contratado, foram realizadas as seguintes atividades:
a) Gerenciamento global do evento;
b) Prospeccao de hotel para hospedagem dirigentes partidérios em viagem;
c) Prospeccaa de serviços de sanarizacão e aluguel de equipamentos (data show, telães,
microfones, e todos demais equipamentos e que se fizerem necessários);
d) Cotacao de alimentacao (alrnoco, jantar, café da manhã, café da tarde) para participantes e
palestrantes;
e) Organizacão de refeiçOes e caffe break para o evento;
f) Organizacao de transparte (traslado) para dirigentes partidàrios em viagem para
participarem do evento.
Todas as atividades acima indicadas contaram cam integral cooperaçao do PRP, par seus
prepostos.
Atenciosamente,

REGINA CELIA FERREIRA
Dobb Eventos
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Prezado(a) cornpanhero(i).

Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015

Inforrnamos os Sm. Prcsidentes que agenda do dia 12 de dezembro, em São
José do Rio Preto, será dividida da seguinte forma:
Das 8h as 8h45: cafe da rnanhS
Dos 8h45 as 10h30: reunião EXCLUSWA dos presidentes regionais (será
aberta exceção para os vice-p reside ntes).
Das 101i30 as 12h: paestra motivacional corn o COACHING GILBERTO
MOREIRA.

Atenciosamente,

Ovasco Roma AItim Resende
Presidente Nacionalido PRP

Rua Santo André, 534-Jardim Europa-telefax (17)3234.2468
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrpterra.corn.br
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Lista de presença e ata da rounião dos Presidentes Regionais reaizada no
dia 12 de dezembro de 2015 em São José do Rio Preto/SP, pela Executiva
Nacional do Partido RepubUcano Progressista - PRP.

.

OlErnerson Pontes (AC)
02La6cio do Sousa Borges (PD
03Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
04AdaIberto Monteiro (DF)
05 Eliane Santos do Cunha (RJ)
06Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
07PauIo Henriquc do Arneida Santos (CE)
08Edson Tavares do Mob (SC)
09Aerto do Brito Luna (PE)
lOCléclo Marcelino TenOrio (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12Peddnho Feitosa do Oliveira (MS)
13Jackson Chagas Saldanha (AM)
14 Maria do Luz Silva (PB)
15Severino José Coelho Neto (MA)
16Jorceno José Braga (GO)
17Ronaido Martins Araujo (SP)
18Jos6 Roberto Ramires (l°Tesoureiro Nacionab)
19Antonio Arantes Neto (Secretário Geral)
20Ovasco Roma Aitirnari Resende (Presidente)
21 Hildegard do Azevedo Gurgeb (AP)
22. Alexandre Gomes Marques (BA)
Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 12 de dezembro de

2015 na sede administrativa do partido, na rua Santo André, 534, Jardim
Europa São José do Rio Preto/SP Aos 12 dias do rnês de dezembro de 2015

,

reuniramse os Presidentes Regonais em reuniäo reazada na sede
administrativa do PRP NacionaL Rua Santo André, 534, Jardirn Europa, Sã José
do Rio Preto/SP, devidarnente canvocada por carta individual do seguinte teor:
São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015 Prezado(a) companheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 de dezembro do 2015. Informamos aos Srs Presidentes
que agenda do dia 12 do dezembro, em São José do Rio Preto, sera dividida da
seguinte forma: Das 8h as 8h45: café da manhã; Das 8h45 as 10h30: reunião
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (sera aberta exceçäo para os vice
presidentes). Das 10h30 as 12h: pabestra rnotivacional corn o COACHING
GILBERTO MOREIRA. Das 12h: CONFRATERNIZAcAO no Clube dos Medicos.
Atenciosamente. Ovasco Roma Altimari Resende. Presidente Nacional do PRP'
O Presidente abriu a reuniâo pontualmente as 08:00 horas. ApOs a formação da
mesa diretora, o Presidonte Ovasco Resende convocou para secretariá-lo Antonio
Arantes Neto, Secretário Geral, quo aceitou imediatamente. 0 Presidente solicitou
a verificação da existCncia do quorum, tendo o Secrotário Gerai respondido
afirmativamente, Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a
leitura da Convocaçáo, o que foi prontamente atendido. ApOs, o Presidente
Ovasco Roma Aitimari Resende registrou ausCncia, e respecttva justificativa. dos
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, So José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 I wwwprp.orgbr I e-mail: prpnacionaisrpterra.cofl1 br
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seguntes Estados: Alagoas (Nivaldo Ferreira de Albuquerque), Roraima
(Francisco Vieira Sampalo); Rio Grande do Sul (Rubens Goldenbe rg). Tocantins j
(Lucas Vieira da Silva Moira): Mato Grosso (Emanuel Mussa Amui Pinheiro),
Sergipe (Polyana de Souza Ribeiro) e Marcus Alves do Souza (ES). Minas Gerais
näo so aplica. 0 Presidente Ovasco Roma Altimari fez uso da palavra
ponderando acerca das crises econOrnica e politica quo assolarn o pals. Aduziu
quo o pals precisa de bons gestores, do menos impostos, do meihores serviços
pUblicos. Ponderou que o PRP, come partido politico, tern a prorrogativa do
apresentar soluçOes a politica nacional. Solicitou aos Presidenfes quo ate
15101/2015 enviern ao Diretóno Nacional sugestôes corn propostas para mudar 0
Brasil- Sobre as eleiçCes 2014, condulu quo faltou pouco para o PRP eleger 08
deputadas federais. Foram eleitos 01 no Rio de Janeiro, 01 no Maranhão e 01 em
Minas Gerais. Mas em outros Estados, concluiu que faltaram poucos votos para
mais deputados federals serern eleitos. Os deputados estaduals e federals eleitos
. são prerrogativas dos Estados, 0 DiretOrio Nacional precisa da eleição do
federals para ter força poUtica. Afirmou que Francisco Vieira Sarnpaio (RR) C
perrepista do verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre C
disposiçCo do partido, lnforrnou a todos que o PRP perdeu os 03 federals, que
migraram para o PMB (Partido da Muiher Brasileira), aproveitandose de urna
liminar do Supremo Tribunal Federal (STE) concedida na AOl 5398 apresentada
polo Redo Sustentahilidade. Mas a verdade C que o PRP perdeu os deputados
01 ter se recusado a abrir mac, da Presidência Regional exigida pèlos deputados,
bern como ter se recusado a negociar fundo partidCrio, pois as deputados
exigirarn repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votes quo
obtiverarn, sendo quo outros partidos negociaram e hole tern bancada do
deputados federals, mas estCo submetidos as exigCncias doles. Conduiu quo
"quem pede a presidCncia estadual, pede a nacionat" Lernbrou a todos que o
PRP precisa forrnar as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 para vir
a ter sucesse na eleição do deputados federals em 2018. Pam isso, convocou
todos os Presidentes Reionais a fiscalizarern as filiaçOes nos rnunicipios e
escolherem possoas de qualidade para ingressarern no partido, pois estarCo
, comprometidas a trabalharern para deputados estaduais e federals pelo PRP em
2018. Lançou a meta do 01 deputado federal a ser eleito em cada Estado em
2018. Pedlu aos Presidentes Regionais quo pretendam ser candidatos a
deputado federal quo já comecern a trahalhar e mostrern suas bases nas eleiçOes
2016 0 Presdente passou a palavra a Dra Fernanda Cnstna Caprio advogada
IV! /
do PRP Nacional. A advogada lembrou a todos acerca das metas dos Estados,
informando quo a rnaioria nCo enviou a lista do PRP Mulher, PRP Jovem, hem
corno nCo atingiu as metas minirnas de filiaçoes e do inclusCo do comissOes
provisOrias municipais no sistema da justica eleitoral. Corn autorizacCo do
rn
Presidente, renovou o prazo para 30/0312015, informando quo os Presidentes
Regionais serCo devidamente notificados per escrito. A advogada lernbrou a
todos, ainda, sobre a importãncia de se regularizar a prestaçCo de contas dos
municipios referentes ao exercicio de 2014, sob pona de ficarern suspensos e
impedidos do realizarem convençOes em 2016. Colocouse C disposlção,
novamente, para envio da Cartliha do PrestaçCo do Contas. TambCm solicitou
2
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LEcJ

L2_.

P

aos Presidentes quo reguarizem as prestacöes do contas das DirecOes
Regionais tanto do 2014 quanto do anos anteriores, já corn vistas as eleçOes
2018. Destacou quo "o partido deve ser administrado corno urna empresa". Por
firn. destacou que Os Estados que obtiverarn autorização na justiça eleitoral para
veculaçào de insorcOes regionais (propaganda partidária) devern observar 0
percentua do 20% do tempo de cada inserção dedicado a difusäo da participação
polltica ferninina. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Presidentes
Regionais. PRP PARANA JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, Presidente:
Manifestou preocupaçäo pole saida dos deputados federals no PRP e concorde
que os prOprios Presidentes Regionais devem se Iançar candidatos, evitando quo
pessoas quo riâo säo perrepistas se aproveitern do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL PEDRINHO FEITOSA, Presidente: lnformou quo torn corno rnissäo
reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municipios. Na capital lançará candidato a prefeito. Corn relação a eleição
proporcional, informou quo a prioridade é priorizar as maiores cidades. Concluiu
quo o projeto já está sendo constru Edo corn vistas eleger deputados estaduals e
ao menos urn deputado federal, e quo em breve ostarâ organizando a sede
regional do PRP. PRP PARAIBA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
lndagou a Dra. Fernanda Cristina Caprio acerca des novas regras contábeis, que
incluern entrega da Speed Fiscal sob pena do pagamento de multas. Dra.
Fernanda Cristina Caprio confirmou e informou quo as exigências contábeis e da
justice eleitoral referentes aos partidos estão se intensificando, sendo necessãrio
profissionalizar o partido, tanto nos Estados quanto nos municipios. PRP
JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente: Ressaltou as
AMAZONAS
dificuldades enfrentadas diante do poder politico. Manifestou satisfação pela
forma como o PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastandose do
situaçOes que nao sejarn transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARA PAULO HENRIQUE SANTOS, Presidente: Destacou quo metes sd
são cumpridas so houver emponho. Enunciou que o maior inimigo da politica e o
tempo", portanto, é precisO que se comece jA. Constatou quo o resultado des
metes propostas pelo PRP Nacional aos Regionais demonstrarão quem tern
condiçoes de ester a frente do partido, tanto no Estado, como no municipio, PRP
GOIAS - JORCELINO JOSE BRAGA, Presidente: Ponderou quo, desdo que
ingressou no PRP, vem observando crescimonto significativo. Destacou e
concordou corn a fala da Dra. Fernanda Cristina Caprio de quo "o partido deve ser
administrado como urna empresa" e ressaltou que o PRP Nacional e administrado
corno empresa, pois todas as solicitaçöes, pedidos de orientação e apoio
enviados aos Regionais, tanto ao setor juridico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento empresarial, e não politico, e quo a mesrno
tratarnento dove ser retribuido pelos Regionais ao PRP Nacional. Encerrada a
fda dos Presidentes Regionais, o Presidente Nacional passou a palavra ao
Secretário Nacional, Antonio Arantes Neto, 0 Secretário inforrnou que, no tocante
as inserçoes regionais da propaganda partidaria, o PRP Nacional propOe
padronizar as gravaçOes pare quo sejarn veiculadas corn a rnesma qualidade e
corn alinharnento a rnensagem empregadas na gravaçao dos prograrnas
nacionais. Também destacou que os Estados devem ter a mesma reciprocidade
3
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no atendirnento empresanal que recebom do DiretOrio Nacionaf e que os
Presidentes Regionais nao tern atendido as metas e socitaçöes do PRP
Nacional, Solicitou empenho aos Regianais no envio dos listas do contatos do
PRP Muiher e PRP Jovem dos Estados. Solicitou quo todos administrem o parttdo
corn seriedade, corn profissionasmo e corn real vaorização dos solicitaçOes do
DiretOrio Nacional, 0 Presidente Ovasco Roma Altimari Resende encerrou a
reunião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, quo falou aos
presentes em palestra motivacionaL Encerrada a palestra, a reunião foi
encerrada, lavrandose a presente ata, assinada pelo SecretArio Coral, Antonio
Arantes Neto, e pelo Presidente NacionaL Ovasco Roma Altimari Resende,
São José do Rio PretoJSP, i2 do dezembro do 2015.
; ./
.... . i ./ /
OVASCO ROMA ALTIMAFIRESENDE
Presidente
..

ANTONIO ARANTES NET
Secretário Coral

4
São José do Rio Preto/SP, CEP 15014490
Telefax: 17-3234.2468 I www.prp,orgbr / email: prpnacionalsrp© terra. corn. br
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No üIiirno final dc sernana. os prcsidcncs regionais do PRP esliverani
reunidos na scdc do parlido. cm Silo Jose do Rio Preto/SP. para participar dc
uma palesira motivacional mirsistrada pelo consultor Gilberto Moretra. a fins
de transmnitir urna rncnsagcrn positiva, alcrn dc renovar as cncrgias c idents
pant as cleiçocs dc 2016.
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Presidentes regionals do PRP: 1 . Jorcelino Braga (GO), 2 - Alexandre Marques (BA), 3 Maria da Luz
k(PB), 4 - Ovasco Resende, 5 Jackson Chagas Saldanha (AM), 6 - Pedrinho Feitosa (MS), 7 Eliane
Cunha (RJ), 8 Jorge Rezende (PA), 9 Adalberto Monteiro (DF), 10- Edson Mob (SC), 11 - Thomaz
Sena (RN), 12 - Severino Sates (MA), 13 - PH (CE), 14 - Emeron Arnim (AC), 15 - Jorge Martins (PR),
i 16 Marcebno Tenório (RO), 17- Ronaldo Martins (SP), 18 Láécio Borges (Pt)

40400-6-OW

Z.

-

I

25

24

27

15

;.
2i
.

ju I
I

WIF

geral da Executiva Nacional), 2 - Flávia
ColaboradoreS do PRP Naclonab I . Lelé Arantes (secretario ..
Leticia de Souza (diretOriO naclonal, 3 - Conceição Nardeli (dlretório nacional), 4 - Fernanda Caprlo
(diretório nacional), 5 - José Roberto Ramires (tesoureiro do diretório naclonal), 6 Catlane PalacioS
(diretório nacional), 7 - Ovasco Resende (presidente nacional), 8 - Jorge Lopes (lideranca em Brasilia), 9 Aurestina Assis de Matos Lopes, 10 - Viviano dos Santos Oliveira (Iiderança em Brasilia), 11
Pamela Bueno (diretório regional do PRP/SP), 12 - Ana Paula Ferrari (diretório nacional), 13 - Marival
Correa (diretórlo nacional), 14 - Rita Fernandjes (diretório nacional), 15 - Bruno de Mattis (lideranca
17 - Ronaldo Martins (vice-presidente regional
em BrasIli), 16 - Aziel Rosa (coordenador do PRPISP),
do PRPISP), 18 - André Alves (diretório nacional), 19 - Rui (diretório regional do PRP/SP), 20- Professor
Leme (coordenador do PRP/SP), 21 Julio Bustamante (coordenador do PRP/SP), 22 - Duarte Barreto
(secretariO-geral do PRP/SP), 23 - Ulisses Almeida (presidente municipal do PRP de São José do Rio
Pre/SP), 24 Fernando Lucas (coordenadOr do PRP/SP), 25- Hamilton Sant'Anna (coordeflador do
P), 26 - Esio Silveira (diretório nacional), 27 - Leandro Berseline (coordenadOr do PRP/SP)
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Colaboradores do PRP Nacional: 1- Lelé Arantes (secretário-geral da Executiva Naclonal), 2 - FlávId
Leticia de Souza (diretóriO nacional, 3 - Conceição Nardeli (diretório nacional), 4 Fernanda Caprio
(diretório nacional), 5 - José Roberto Ramires (tesoureiro do diretório nacional), 6 - Catiane Palacios
(diretóriO nacional), 7 - Ovasco Resende (presidente nacional), 8 - Jorge Lopes (lideranca em Brasilia), 9 - Aurestina Assis de Matos Lopes, 10 - Viviane dos Santos Oliveira (Iideranca em Brasilia), 11
- Pamela Bueno (diretório regional do PRP/SP), 12 - Ana Paula Ferrari (diretório nacional), 13 Iarival
Correa (diretóriO naclonal), 14 - Rita Fernandjes (diretório nacional), 15 - Bruno de Mattis (liderança
em BrasIli), 16 - Aziet Rosa (coordenador do PRP/SP), 17 - Ronaldo Martins (vice-presidente regional
Professor
do PRP/SP), 18 - André Alves (diretório naciona!), 19 - Rui (diretório regional do PRP/SP), 20 .
Leme (coordenador do PRP/SP), 21 Julio Bustamante (coordenador do PRP/SP), 22 - Duarte Barreto
(secret arO-geral do PRP/SP), 23 - Ulisses Almeida (presidente municipal do PRP de São José do Rio
Pre I SP), 24- Fernando Lucas (coordenador do PRP/SP), 25- Hamilton Sant'Anna (coordenador do
), 26 - Esio Silveira (diretório nacional), 27 - Leandro Berseline (coordenadOr do PRP/SP)
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Oczernbro dc,
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pdrd 1) LE(L t 111:fltO dc PRP, fez quetão
de registrar Ovasco Resende a todos as
presidentes regionas e suas esposas. A
homenagem, em audit6rio lOtddO, foi
acompanhada pela esposa do presidente
nacional, Carla Cherulli Resende, e pela
me dele, doria Mirley Altimari Resende,
fundadora do PRP.
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a.
abre portas, que puxa vá$vulas, que olha tas, também para refletir e principalo relógio, que compra pão as 6 cIa tarde, mente mirar urn futuro vitoriosa
Em seu thscurso que inaugurou
ascido a 12 de dezem- que vai Ia fora, que aponta apis...". 0 esbra, o graride poeta critor termina seu texto dizendo pensar a data especial de canfraternizaçâo, o
Manoel de Barros diz em "renovar a homem usando borbole- presidente Nacional, Ovasco Resende,
destacou o trabaiho continua no sentido
N em seu poema "Retrato tas", uma ode liberdade.
Pois a 12 de dezembro, corn esse de preservar as princIpios de honradez e
do artista quando coisa" que "A maior
riqueza do homem é sua incompletude". mesmo sentimento da incompletude e de fidefldade deixados pelo pai e fundaUma crItica direta a quem faz tudo de de que o novo está por seu feito e ele dor do PRP, Dirceu Gonçalves Resende, e
forma rnecãnica, coma "um sujeito que depende de nOs e de nossa capacidade também fez questão de enaltecer a imir,ventiva, que o Diretório Nacional do portância do papel feminino para todos
PRP reuniu em sua sede em São José do os perrepistas. São elas 0 esteio, a porto
Rio Preto/SP seus presidentes regionais seguro e apolo fundamental para que os
para celebrar mais urn ano de conquis- Ilderes realizem as projetos necessários

.341 MOTIVAcAO
transformacâo. E o momento de crise e
o nosso momento, o momento da mudanca", enfatiza Gilberto.
Como também nos lembra o consultor, se predispor a tat desafto logicamente também exige muito de nós.
Por isso no so a necessidade de nossa
total integraco e proatividade corn as
metas que tracamos, mas também ha
a necessidade de criarmos ambientes
chnâmicos que propiciam constantes situaçöes de rnudancas. E o que pode faz-.
er a diferenca ante os imprevistos que
a volatividade de urn ambiente politico
pode causar.
Neste sentido, é preciso estarmos
receptivos a sabermos ouvir, buscarmos
Os
os actequados para meihor nos
os exatamente para aquePa ituaçöes
Vrrn que demandam methores
habilidades e major capacidade de lidar
corn pessoas, processos, estruturas,
polIticas, etc. Lideres, destaca Gilberto
Moreira, tern urna responsabilidade especIfica: fazer corn que tudo aconteca,
e que tanto os individuos, como os grupos numa organizacão tenharn urn papet de igual importância no processo.
E urn sucesso que näo se realiza por si
so, mas so encontra plena realizacão no
fazer coletivo, pela causa nobre como a
que o PRP abraca ao defender a Fetid-

MU

I

Gilberto destaca a
•rnportància de manter
urna equipe totairnente
comprometida
iniciafiva de mucnça e
que seja respe$tada
Ientro da oraanzacãOA

dade Interna Bruta (FIB).
Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, nos
diz em seu livro "0 Coraço da Mudanca", hoje uma pessoa sozinha näo
consegue eficazmente enfrentar a
mudanca rapida e em grande escata. E
importante que se tenha urna equipe
de pessoas que estejam totatmente
cornprometidas corn a iniciativa da
mudanca, que sejam respeitadas
dentro da organizaço e que tenham

285

poder e influência para impulsionar a
esforço da mudanca em seus respectivos niveis hierárquicos.
As palavras de Kotter podern
ser aproveitadas também para a cornunidade em que vivemos, nossa casa,
nossa rua, nosso bairro e, porque näo,
para os pianos que o PRP tern a partir
deste 2016, que visa a consoIidaco de
bases fortes, credenclais fundanentais
para uma projecão ainda maior quando
2018 chegar.

Identificaçáo da Missão, Visão e Valores do PRP 6 urn dos trabathos de Gilberto Moreira para a Naciona

Palavras do consultor empresarial do PRP Naciona, Gilberto Moreira motivaram toda a eqpc perepsa
V.

/-\uloinotivaço e 0 principal de todos os requisitos nesse processo de
ação, destaca o consultor empresarial do PRP Nacional, Gilberto
m palestra ministrada aos presidentes regionais. "0 momento de
•.
,
: /se é o nosso mornento, o momento da mudança. enfatiza

CCS eja vocé a diferença, você
pode, você é capaz. Somos todos agentes de
rnudanca". Este é o centro
da mensagem deixada pelo consultor
empresarial Gilberto Morefra em pa!estra motivacional proferida na sede do
Diretório Nacional do PRP, em So José
do Rio Preto/SP, dirigida acts presidentes
regionais durante encontro especial de
final de ano. A mensagern foi urn "oxigênio", urn impulso para renovar as forcas para urn ano que se anuncia cheio
de desafios.

Gilberto Iembrou a todos a rnportância de sermos atores nos movimentos de transformaçäo e de estarmos
na vanguarda, neste novo estágio de
conhecirnento catapultado pela revoIuço tecno!ágica, a qual exige de nós
uma postura diferenciada frente a essa
realidade social. "Esse é o processo de
mudanca que requer urn desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades hurnanas. E nós, aqui do PRP,
temos essa habilidade, pois somos urn
partido que busca a felicidade como
bern malor. E pensar no ser humano, na
sua qualidade de vida, é urn diferencial",
afirma o consultor do PAP.

A proposta deixada por Gilberto
em sua mensagern é que hoje devemos pensar ern rede, pensarmos coletivarnente, cientes de que nossas açôes
reverberam e contagiam, negativa ou
positivamente, outras pessoas. Essa
percepco é que nos possibilita galgar
urn nivel evolucionário maior, influenciando os parceiros, nos cercando de
pessoas em sintonia corn nossas metas
e dessa forma, trabaihando em rede e
em conexão, e assim nos tornando a
mola propulsora que nos projeta rurno
ao a!vo que buscamos atingir.
"Autornotivaco é o principal de
todos as requisitos nesse processo de
-
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PARTDO
REPU BLICANO
PROGRESS ISTA

NOTA EXPLICATIVA

irs.
Fh

KM LOCADORA
10/12/2015 - R$2.500,00
DESPESA: transporte de dirigentes partidários para participaço de evento
partidário

VINCULA(;AO PARTIDARIA: evento partldário realizado na sede
administrativa do PRP em So José do Rio Preto/SP para participarem da
reunião partidária nacional dirigentes de todo pals.

EVENTO: 12/12/2015 - So José do Rio Preto/SP - Reunio Partidária
Nacional.

DOCUMENTOS:
a) Nota fiscal;
b) Cheques;
C) Contrato;
d) Relatório de prestaco de serviços;
e) Convocaço;
f) Lista de presencas;
g) Ata;
h) Revista Republicana n.27, dezembro 2015, que notificou o evento;
I) NotIcia do site do PRP
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R. Capitão José de Castro, 230 - Vila Anchieta - São José do Rio Preto -
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S ä o Jo;O do RK) Proto, lOde Novembro do 2015

Prezado(a) companheiro(a):

Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015
nformamos aos Srs. Presidentes que agenda do dia 12 de dezembro, em São
José do Rio Preto, será dividida da seguinte forma:
Das 8h as 8h45: café da manhã
Das 8h45 as 10h30: reunião EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será
aberta exceção para os vice-p reside ntes).
Das 10h30 as 12h: palestra motivacional corn o COACHING GILBERTO
MOREIRA.

Atenciosamente,

Ovasco Roma AItim Resende
Presidente NacionaU do PRP

Rua Santo André, 534-Jardim Europa-telefax (17)3234.2468
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrp@terra.com. br
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Lista do presenca e ata da reunião dos Presidentes Regionals, realizada no
dia 12 do dezembro do 2015 em São José do Rio Preto/SP, pela Executiva
Nacional do Partido RepubUcano Progressista - PRP.
01 Emerson Pontes (AC)

02 Laécio do Sousa Borges (Pt)

0

03Thomaz José Medeiros do Sena (RN)
04Adalberto Monteiro (DF)
05Eliane Santos da Cunha (RJ)
06.Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
07,Pauto Henrique de Atmeida Santos (CE)
08Edson Tavares do Mob (SC)
09Aerto do Brito Luna (PE)
lftCbOcio Marceno TenOrio (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12Pedrinho Feitosa do Oliveira (MS)
I 3Jackson Chagas Sabdanha (AM)
14Maria da Luz Silva (PB)
15Severino José Coelho Neto (MA)
16Jarc&ino José Braga (GO)
iIRonaldo Martins Araujo (SP)
18Jos6 Roberto Ramires (1° Tesouroiro Nacional)
19,Antonio Arantes Neto (Secretãrio Gerab)
20 Ovasco Roma Attimari Resende (Presidente)
21. Hildegard do Azevedo Gurgel (AP)
22. Alexandre Gornes Marques (BA)

Ata da reunião dos Presidentes Regionais reatizada em 12 do dezembro do
2015 na sede administrativa do partido, na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, São José do Rio Preto/SP. Aos 12 dias do més de dezernhro de 2015,

m

reuniramse os Presidentes Roionais em reunião reabizada na sede
administraUva do PRP Nacbonal, Rua Santo André, 534, Jarthrn Europa, São José
do Rio Preto/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte tear:
"São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015. Prezado(a) companheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 do dezembro do 2015. Informamos aos Srs. Presidentes
quo agenda do dia 12 de dezembro, em São José do Rio Preto, sore dividida da
seguinte forma: Das 8h as 8h45: café da rnanhã; Das 8h45 as 10h30: reuniCo
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (serà aberta exceção para os vicepresidentes). Das 10h30 Cs 12h: palestra motivacionat corn o COACHING
GILBERTO MOREIRA. Das 12h: CONFRATERNIZAcAO no Ctube dos Medicos,
Atenciosamente. Ovasco Roma Altirnari Resende. Presidente Nacionab do PRP"
O Presidente abriu a reuniCo pontualmente Cs 08:00 horas. ApOs a formaçäo da
mesa diretora, o Presidento Ovasco Resende convocou para secretariCto Antonio
Arantes Neto, SecretCrio Gerat, quo aceitou imediatamente. 0 Presidento sottcitou
a verificação da existOncia do quOrum, tendo o SecretCrio Gerab respondido
afirmativamente. Em soguida, o Presidente pediu ao SecretCrio que fizesse a
beitura da Convocação, o que foi prontamente atendido. ApOs, o Presidente
Ovasco Roma Attimari Resende regisirou ausCncia, e respectiva justificativa, dos
Rua Santo André, 534, Jardirn Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014490
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sequintes Estados: Alagoas (Nivaldo Ferreira do Albuquerque), Roraima
(Francisco Viewa Sarnpaio); Rio Grande do Sul (Rubens Goldenberg), Tocantins
(Lucas Vioira da Silva Meira): Mato Grosso (Emanuel Mussa Amul Pinheiro).
Sergipe (Polyana de Souza Ribeiro) e Marcus Alves de Souza (ES). Minas Gerais
nao se aplica. 0 Presidente Ovasco Roma Aftirnari fez usa da palavra
ponderando acerca das crises econOmica e politica quo assolam a pals. Aduziu
que a pals precisa do bons gestores, de menos impostos, do melhores serviços
pUblicos. Ponderou que o PRP, corno partido politico, tern a prerrogativa do
apresentar soluçOes a politica nacional. Solicitou aos Presidentes que ate
15/01/2015 enviern ao DiretOno Nacionat sugestöes corn propostas para mudar o
Brasil. Sobre as eleiçOes 2014, concluiu quo faltou pouco para o PRP eleger 08
deputadas federals. Foram eleitos 01 no Rio do Janeiro, 01 no MaranhSo e 01 em
Minas Gerais, Mas em outros Estados, cancluiu que fattaram poucos votos para
mais deputados federais serern eleitos. Os deputados estaduais e federals deltas
são prerrogativas dos Estados. 0 DiretOrio Nacional precisa da eleição do
federals para ter força politica. Afirmou quo Francisco Vieira Sampalo (RR) é
perrepista de verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre a
disposição do partido, lnforrnou a todas que a PRP perdeu os 03 federals, quo
rngrararn para a PMB (Partido da Muiher Brasiloira), aproveitandose do urna
liminar do Supremo Tribunal Federal (STE) concedida na AOl 5398 apresentada
pelo Rede Sustentabilidade. Mas a vordade é quo o PRP pordeu as deputados
par ter se recusado a abrir mao da Presidéncia Regional exigida pelos deputados,
born coma ter so recusado a negociar fundo partidário, pals as deputados
exigram repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votas quo
obtiveram, sendo quo outros partidos negociaram e hoje tern bancada do
deputados federals, mas estão submetidos as exigCncias doles, Conc.luiu quo
"quem pede a presidCncia estadual, pede a nacional." Lembrou a todos quo o
PRP precisa formar as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 para vir
a ter sucesso na oloição de deputados federals em 2018. Para isso, convocou
todos as Presidentes Reionais a fiscalizarem as filiaçOes nos municipios e
escolherem pessoas do qualidade para ingressarem no partido, pois estarão
comprometidas a trabaiharom para deputados estaduais e federals polo PRP em
2018. Lançou a meta de 01 deputado federal a set' delta em cada Estado em
2018. Pediu aos Presidentes Rogianais quo pretendam set' candidatos a
deputada federal quo já comecem a trabalhar e mostrem suas bases nas eleiçôes
y
2016. 0 Presidento passou a palavra a Dra. Fernanda Cristina Capria, advogada
do PRP Nacional. A advogada lembrou a todos acerca das metas dos Estados,
informando quo a rnaioria não enviou a lista do PRP Mulher, PRP Jovem, bern
coma não atinglu as metas minimas de filiaçoes e de inclusCo de comissOes
provisOrias municipais no sistema da justica eleitoral. Corn autorizaçao do
Presidente, renovou a prazo para 30/03/2015, informanda quo as Presidentes
Regianais serCo devidamente notificados par escnto. A advogada lembrou a
todos, ainda, sabre a irnportância de se regularizar a prostaçäo de contas dos
municipios referentes ao exercicio de 2014, sob pena do ficarem suspensos e
impedidos do reahzarem convencOes em 2016. Colocouse a disposição,
novarnente, para envio da Cartllha de Prestação de Contas. TambCrn soicitau
2
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aos Presidentes quo regularizem as prestaçOes do contas das DireçOes
kegonas tanto do 2014 quanto do anos anteriores, já corn vistas as eleçOes
2018. Destacou quo "o partido dove ser administrado coma uma empresa'. Par
tim, destacou quo as Estados que obtiveram autorização na justiça eleitoral pam
veicu(ação do inserçOes regionais (propaganda partidária) devern observar o
percentual do 20% do tempo do cada inserçao dedicado a difusão da partcipação
politica feminina. Na sequãnda, a Presidente passou a palavra aos Prosidentes
Regionais. PRP PARANA JORGE LLJIZ DE PAULA MARTINS, Presidente:
Manifestou preocupacáo pela saida dos deputados federais no PRP e concorda
que as próprios Presidentes Regionais devem so lancar candidatos, evitando que
pessoas quo nâo são perrepistas so aproveitern do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL PEDRINHO FEITOSA, Presidente: lnformou quo tern coma missão
. reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municipios. Na capital iançará candidato a prefeito Corn retaçSo a eleicão
proporcional, inforrnou qua a prioridade é priorizar as malores ddades. Conduiu
quo a projeto já está sendo constru Ida corn vistas eleger deputados estaduas e
no menos urn deputada federal, e que em breve estará organizando a sede
regional do PRP. PRP PARAIGA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
Indagou a Dra. Femnanda Cristina Caprio acerca das novas regras contãbeis, que
induem entmega da Speed Fiscal sob pena de pagarnento de multas. Dma.
Femnanda Cristina Caprio confirmou e inforrnou que as exigências contábeis e da
justiça eleitomal refementes aos pamtidos estão se intensificando, sendo necessãrio
profissionalizar o partido, tanto nos Estados quanta nos municipios. PRP
AMAZONAS JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente: Ressaltou as
dificuldades enfrentadas diante do poder politico. Manifestou satisfaçäo pela
forma como a PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastandose do
situaçöes que não sejam transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARA - PAULO HENRIQUE SANTOS, Presidente: Destacou que metas so
são cumpridas se houver empenho. Enunciou qua "a maior inimigo da politica e a
tempo", portanto, é precisO que se comnece já. Constatou que o resultado das
metas propostas pelo PRP Nacional aos Regionais dernonstrarão quem tern
condicOes de estar a frente do partido, tanto no Estado, coma no municipio. PRP
GOIAS - JORCELINO JOSE BRAGA, Presidente: Ponderou que, desde que
ingmessou no PRP, vem observando crescirnento significativo. Destacou e
concordou corn a fala da Dma. Fornanda Cristina Caprio de quo ' 0 partido deve scm
admninistrado como uma empresa" e ressaltou que a PRP Nacional 0 administrado
como empresa, pois todas as solicitaçOes, pedidos de orientação e apoio
enviados aos Regionais, tanto ao setom juridico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento empresarial, e não politico, e que o mesmo
tratamento deve ser retribuido pelos Regionais ao PRP Nacional. Encerrada a
fain dos Presidentes Regionais, a Presidente Nacional passou a paiavra ao
Secretãno Nacionat, Antonio Amantes Neto. 0 SecretOrio informou que, no tocante
as inserçOes megionais da propaganda partidária, o PRP Nacional propOe
padronizam as gmavacOes par qua sejam veiculadas corn a mesma quandade e
corn alinharnento a mensagem empregadas na gmavação dos programas
nacionais, Também destacou que os Estados devern tar a mesma recipmocidade
3
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no atendimento empresarial que recebem do DiretOrio Nacional e que os
Presidentes Regionais não tOrn atendido as metas e selicitaçOes do PRP
Nacional. Soticitou empenho aos Regionais no envio das listas de contatos do
PRP Muiher e PRP Jovem dos Estados. Sohcitou que todos administrern o partido
corn seriedade, corn profissionaismo e corn real valorização das solicitaçöes do
DiretOrio NacionaL 0 Presidente Ovasco Roma Altirnari Resende encerrou a
rounião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, que falou aos
presentes em palestra motivacional. Encerrada a palestra, a reuniäo foi
encerrada, Iavrandose a presente ata, assinada pelo Secretário GeraL Antonio
Arantes Neto, e pelo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altirnari Resende.
São José do Rio Preto/SP, 12 de dezembro do 2015.

OVASCO ROMA ALTIMAFEIRESENDE
Presidente

ANTONIO ARANTES NET)
Secretário Geral

I.
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Lista de presenca e ata da reunião dos Presidentes Regionals, reatizada no
dia 12 de dezembro de 2015 em São José do Rio Preto/SP, pea Executiva
Nacionall do Partido Repubicano Progressista - PRP.
OlEmerson Pontes (AC)
02 Laécio de Sousa Borges (P)
03Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
04Adaiberto Monteiro (DF)

05ElIarie Santos da Cunha (RJ)
06.Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
OTPaulo Henrique de Arneida Santos (CE)
08.Edson Tavares de Meo (SC)
09Aerto de Brito Luna (PE)
10,CIécio Marcelino Tenário (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12Pedrinho Feitosa de Oliveira (MS)
13Jackson Chagas Sadanha (AM)
14Maria da Luz Silva (PB)
15Severino José Coelho Neto (MA)
16Jorcolino José Braga (GO)
17Ronak10 Martins Araujo (SP)
18José Roberto Ramires (1 1 Tesoureiro Nacional)
19Antonio Arantes Neto (Secretário Seral)
20 Ovasco Roma ARirna ri Resende (Presidente)
21 Hildegard de Azevedo Gurge (AP)
22 Alexandre Gomes Marques (BA)

Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 12 de dezembro de
2015 na sede administrativa do partido na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, São José do Rio Preto/SP. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2015,
reuniramse os Presidentes Reçionais em reunião realizada na sede
administrativa do PRP Naclonal, Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José
do Rio Preto/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte teor:
"São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015 Prezado(a) cornpanheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015. Informamos aos Srs. Presidentes
que agenda do dia 12 de dezembro, em São José do Rio Preto, seré dividida da
seguinte forma: Das 8h as 8h45: café da rnanhã; Das 8h45 as 10h30: reunião
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (sera aberta exceção para os vicepresidentes). Das 10h30 as 12h: palestra motivacional corn o COACHING
GILBERTO MOREIRA, Das 12h: CONFRATERNIZAcAO no Cube dos Medicos.
Atenciosamente. Ovasco Roma Altimari Resende, Presidente Nacional do PRP"
O Presidente abriu a reunião pontualmente as 08:00 horas. ApOs a formação da
mesa diretora, o Presidente Ovasco Resende convocou pars secretanálo Antonio
Arantes Neto, Secretário Geral, que aceitou imediatamente. 0 Presidente soIictou
a verificação da existCncia de quorum, tenda o Secretãrio Geral respondido
afirmativamente. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a
leitura da Convocacâo, o que foi prontamente atendido. ApOs, o Presidente
Ovasco Roma Altimari Resende registrou ausCncia, e respectiva justificativa, dos
Rua Santo André, 534, Jardirn Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
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seguintes Estados: Alagoas (Nivaldo Ferreira do Albuquerque), Roraima
(Francisco Viera Sarnpaio); Rio Grande do Sul (Ruhens Goldenberg), Tocantins
(Lucas Viera da Silva Meira): Mato Grosso (Emanuel Mussa Arnul Pinheiro),
Sergipe (Polyana de Souza Ribeira) e Marcus Alves de Souza (ES). Minas Gerais
não so aplica. 0 Presidente Ovasco Rome Altirnari fez uso da palavra
ponderando acerca das crises econômica e politica quo assolam 0 pals. Aduziu
que o pals precise do bans gestores, de menos impostos, de m&hores serviços
pUblicos. Ponderou quo o PRP, corno partido politico, tern a prerrogativa de
apresentar soluçOes a politica nacional. Solicitou aos Presidentes quo ate
15/01/2015 enviern ao DiretOrlo Nacional sugestôes corn propostas pare mudar o
Brasil, Sobre as eleicOes 2014, concluiu quo faltou pouco pare a PRP eleger 08
deputados federals. Foram eleitos 01 no Rio do Janeiro, 01 no Maranhâo e 01 em
Mines Gerais, Mas em outros Estados, concluiu que faltaram poucos votos pare
mais deputados federals serern eleitos, Os deputados estaduats e federals eleitos
são prerrogativas dos Estados. 0 DiretOrio Nacional precisa da eleição do
federals para ter force politica. Afirmou que Francisco Viera Sampalo (RR) é
perrepista de verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre a
disposição do partido. lnformou a todos que a PRP perdeu os 03 federals, quo
migrararn pare o PMB (Partido da Mulher Brasileira), aproveitandose de urna
liminar do Suprerno Tribunal Federal (STE) concedida na AD] 5398 apresentada
polo Rede Sustentabilidade. Mas a verdade é que o PRP perdeu os deputados
por ter se recusado a abrir mao da Presidência Regional exigida pelos deputados,
bern como ter so recusado a negociar fundo partidário, pals os deputados
exigiram repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votos quo
obtiverarn, sendo quo outros partidos negociaram e hoje tern bancada de
deputados federais, mas estão submetidos as exigencies doles. Concluw quo
'quem pede a presidCncia estadual, pede a nacionaL" Lernbrou a todes quo o
PRP precise former as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 pare vr
a ter sucesso na eleiçCo de deputados federals em 2018. Pare isso, convocou
todos os Presidentes Reionais a fiscalizarem as filiaçOes nos municipios e
escolherem pessoas do qualidade pare ingressarem no pertido, pois estarão
comprornetidas a trabalharern pare deputados estaduais e federals polo PRP em
2018. Lançou a meta de 01 deputado federal a ser eleito em cada Estado em
2018. Pediu aos Presidentes Regionais que pretendam ser candidatos a
deputado federal quo já comecem a trabat her e mostrern suas bases nas eteiçôes
2016. 0 Presidente passou a palavra a Dra. Fernanda Cristina Caprio, advogada
do PRP Nacianal, A advogada lernbrou a todos acerca des metas dos Estados,
informando que a malone não enviou a (ista do PRP Mulher, PRP Jovem, bern
coma nCo atinglu as metes minimas de filiaçoes e do inclusâo de comissOes
provisOrias municipais no sistema da justice eleitoral. Corn autorização do
Presidente. renovou o prazo para 30/03/2015, infarmanda quo os Presidentes
Regionais seräo devidamente notificados pci escrito. A advogada lembrou a
todos, ainda, sobre a importãncia do so regularizar a prestação de contas dos
municiplos referentes ao exercicio do 2014, sob pena do ficarem suspensos e
irnpedidos do realizarem convençöes cm 2016. Colocou-se a disposlção,
novamente, pare envlo da Cartllha do Prostaçao de Contas. Também solicitou
2
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sos Presidentes que reguarizern as prestaçOes do contas das DirecOes
Regionais tanto do 2014 quanto do anos anteriores, jã corn vistas as eeiçOes
2018. Destacou quo "o partido deve ser adrninistrado como urna empress". Por
firn, destacou que os Estados quo obtiverarn autorização na justiça eleitoral para
veiculação do inserçOes regionais (propaganda partidária) devem observar o
percentual do 20% do tempo de cads inserção dedicado a difusäo da parUcipacáo
politics ferninina. Na sequència, o Presidente passou a palavra aos Presidentes
Regionais. PRP PARANA .. JORGE LUtZ DE PAULA MARTtNS, Presidente:
Manifestou preocupação pela saida dos deputados federais no PRP e concorda
quo os prOprios Presidentes Regionais devem so iançar candidatos, evitando quo
pessoas que nâo são perrepistas se aproveitem do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL PEDRINHO FEITOSA, Presidente: lnfarmou quo tern como missão
reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municipios. Na capital lançará candidato a prefelte. Corn relaçao a eteção
proporcional, informou quo a prioridade é priorizar as rnaiores cidades, Concluiu
quo a projeto já está sendo construido corn vistas eleger deputados estaduais e
so menos urn deputado federal, e que em breve estará organizando a sede
regional do PRP. PRP PARABA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
lndagou a Dra. Fernanda Cristina Caprio acerca das novas regras contábeis, que
incluem entrega da Speed Fiscal sob pens de pagamento do multas, Dra.
Fernanda Cristina Caprio confirmou e informou quo as exigéncias contáheis e da
justiça eleitoral referentes sos partidos estão so intensificando, sendo necessãrio
profissionalizar a partido, tanto nos Estados quanta nos municipios. PRP
AMAZONAS JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente; Ressaltou as
diticuldades enfrentadas diante do poder politico. Manifestou satisfação pela
forms como a PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastando-se do
situaçOes que não sejam transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARA - PAULO HENRtQUE SANTOS, Presidente: Destacou quo metas sO
são cumpridas se houver empenho. Enunciou que " 0 rnaior inimigo da politics é a
tempo", portanto, é precisO que so comece já. Constatou quo o resultado das
metas propostas pelo PRP Nacional sos Regionais domonstrarão quern tern
condiçOes de estar a frente do partido, tanto no Estado, como no municipio. PRP
GOIAS - JORCELtNO JOSE BRAGA, Presidente: Ponderou que, dosde que
ingressou no PRP, vern observando crescirnenta significativo. Destacou e
concordou corn a fata da Dra. Fernands Cristina Caprio de quo "a partido dove ser
administrado como urns empress" e ressaitou que a PRP Nacional 0 admirHStrada
coma empress, pois todas as solicitaçOes, pedidos de orientacáo e apoio
enviados sos Regionais, tanto ao setor juridico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento ompresarial, e não politico, e que a mesmo
tratamento deve ser retribuido pelos Regionais so PRP Nacional. Encerrads a
fala dos Presidentes Regionais, o Presidente Nacionat passou a palavra ao
Secretária Nacional, Antonio Arantes Neto. 0 Secretário informou que, no tocante
as inserçOes regionais da propaganda partidária, o PRP Nacional propOe
padronizar as gravacOes pars quo sejam veicutadas corn a mesma qualidade e
corn alinharnento a mensagem empregadas na gravaçao dos programas
nacionais. TambOm des(acou que as Estados devem ter a mesma reciprocidade
3
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no atendimento empresarial que recebem do DiretOrio Nacional e que os
Presidentes Regionais não tern atendido as metas e socitaçöes do PRP
Nacional. Solicitou empenho aos Regionais no envio das Hstas de contatos do
PRP Muiher e PRP Jovem dos Estados. So!icitou que todos administrem o partido
corn seriedade, corn profissionalismo e corn real valonzação das solicitaçOes do
DiretOrio Nadonal, 0 Presidente Ovasco Roma Altimari Resende encerrou a
reunião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, que falcu aos
presentes em palestra motivacional. Encerrada a palestra, a reunião fo
encerrada, lavrandose a presente ata, assinada pelo Secrotãrio Coral, Antonio
Arantes Neto, e polo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altirnari Resende.
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São José do Rio Preto/SP, 12 do dezembro de 2015.

OVASCO ROMA ALTiMAFtRESENDE
Presidente

ANTONIO ARANTES NE1S)'
Secretário Geral
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transformaco. E o momento de crise é
o nosso mornento, o momento da mudança", enfatiza Gilberto.
Como também nos lembra o consuitor, se predispor a tal desafio logicamente tambérn exige muito de nós.
Por isso no so a necessdade de nossa
total integraçâo e proatividade corn as
metas que tracamos, mas também ha
a necessidade de criarmos ambientes
dinârnicos que propiciam constantes situacöes de rnudancas. E o que pode fazer a diferenca ante os imprevistos que
a volatividade de urn ambiente politico
pode causar.
Neste sentido, é preciso estarmos
receptivos a sabermos ouvir, buscarmos
os as adequados para meihor nos
mos exatamente para aqueas otuaçôes que demandarn melhores
habilidades e major capaddade de Ikiar
corn pessoas, processos, estruturas,
politicas, etc. Lideres, destaca Gilberto
Moreira, tern urna responsabilidade especifica: fazer corn que tudo aconteca,
e que tanto os indivIduos, corno os grupos numa organizaçäo tenham urn papel de igual importância no processo.
urn sucesso que näo se realiza por si
so, mas sO encontra plena reaiização no
fazer coletivo, pela causa nobre como a
que o PRP abraca ao defender a Feud-

1

Gilberto destaca a
lrnportàncla de manter
irna equipe totaimente
comprometida 4oM
ilcativ demucna
que seja respeftada
dentro da orqanacãd$

dade interna Bruta (FIB).
Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, nos
diz em seu livro "0 Coracao da Mudanca", hoje urna pessoa sozinha näo
consegue eficazmente enfrentar a
mudanca rápida e em grande escala. E
importante que se tenha urna equipe
de pessoas que estejarn totairnente
comprometidas corn a iniciativa da
mudanca, que sejam respeitadas
dentro da organizaco e que tenham

poder e influência para irnpulsionar o
esforco da rnudanca ern seus respectivos niveis hierárquicos.
As palavras de Kotter podem
ser aproveitadas também para a comunidade em que vivemos, nossa casa,
nossa rua, nosso bairro e, porque nao,
para os pianos que o PRP tern a partir
deste 2016, que visa a consouidacao de
bases fortes, credenciais funda,nentais
para uma projeço ainda major quando
2018 chegar.

Identificaçâo da Missão, Visão e Valores do PRP é urn dos trabaihos de Gilberto Moreira para a Nacionall
Revista Republicana - N 27 1 Dezembro de 2015

I.

PaIa gras do consultor empresarial do PRP N a c io nal, Gilberto Moreira motivararra toda .

\iIi1uI.çJuU pHI 1UIpJ1 QU 1U00 US 1UqLiIiLus Ile, SSe pioUeu u

u isformaçào, des taca o consultor em presarial do PRP Nacional, Gilberto
m pales tra ministrada aos presidentes regionais. "0 momento de
"i/SC é o nosso momento, o momento cia mudança enfatiza

Ceja vocé a diferença,
pode, você é capaz. Somos todos agentes de
mudanca". Este é o centro
da mensagem deixada pelo consultor
empresarial Gilberto Moreira em patestra motivacional proferida na sede do
Diretório Naciorial do PRP, em So José
do Rio Preto/SP dirigida aos presidentes
regionais durante encontro especial de
final de ano. A mensagem foi urn "oxigênio", urn impulso para renovar as forças para urn ano que se anuncia cheio
de desafios.

GHbertc Iernbrou a todcs a Irfl
portäncia de sermos atores nos rnov
mentos de transformaço e de estarmos
na vanguarda, neste novo estãgio de
conhecimento catapultado pela revolucäo tecnolOgica, a qual exige de nós
uma postura diferenciada frente a essa
reandade social. "Esse é o processo de
mudanca que requer urn desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades hunianas. E nós, aqui do PRP,
temos essa habitidade, pois somos urn
partido que busca a felicidade como
bern major. E pensar no ser humano, na
sua qualidade de vida, é urn diferencial",
afirma o consultor do PRP.

A proposta deixada por Gilberto
em sua merisagern é que hoje devemos pensar em rede, pensarmos coletivamente, cientes de que nossas acOes
reverberam e contagiam, negativa ou
positivamente, outras pessoas. Essa
percepcäo é que nos possibilita galgar
urn nivel evolucionrio maior, influenciando os parceiros, nos cercando de
pessoas em sintonia corn nossas metas
a dessa forma, trabalhando em rede e
em conexâo, e assim nos tornando a
mola propulsora que nos projeta rumo
ao alvo que buscamos atingir.
"Automotivaco e o principal de
todos os requisitos nesse processo de
Revsta Repubficana N 276erTthro de 2015
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ColaboradoreS do PRP Nacional: I . Lelé Arantes (secretárioqeral da Executiva Nacional), 2 - FlávIa

Leticia de Souza (diretOrio nacional, 3 - Conceiçáo Nardeli (diretório nacional), 4 - Fernanda Caprlo
(diretório nacional), S - José Roberto Ramires (tesoureirO do diretório naclonaU, 6- Catlane Palacios
(diretório nacional), 7 - Ovasco Resende (presidente nacional), 8 - Jorge Lopes (liderança em BrasIlia), 9 - Aurestina Assis de Matos Lopes, 10- Viviane dos Santos Oliveira (lideranca em Brasilia), 11
Pamela Buena (diretório regional do PRP/SP), 12 - Ana Paula Ferrari (diretório nacional), 13 - Marival
Correa (diretório nacional), 14 - Rita Fernandjes (diretório nacional), 15- Bruno de Maths (lideranca
em Brasili), 16 - Aziel Rosa (coordenador do PRP/SP), 17 - Ronaldo Martins (vice-presideflte regional
do PRP/SP), 18 - André Alves (diretório nacional), 19 - Rui (diretório regional do PRP/SP), 20 - Professor
Leme (coordenador do PRP/SP), 21 - Julio Bustamante (coordenador do PRP/SP), 22- Duarte Barreto
(secretariogeral do PRPJSP), 23 - Ulisses Almelda (presidente municipal do PRP de Silo José do Rio
Pret&SP), 24- Fernando Lucas (coordenador do PRP/SP), 25 - Hamilton Sant'Anna (coordefladOr do
), 26 - Esio Silveira (dlretório nacional), 27 - Leandro Berseine (coordenador do PRP/SP)
r
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Colaboradores do PRP Placional: I. Lelé Arantes (secretário-gelal da Executiva Nacional), 2 - Flávia
Leticia de Souza (diretório nacional, 3 - Conceicão Nardeli (diretório nacional), 4 - Fernanda Caprio
(diretório nacional), 5 - José Roberto Ramires (tesoureiro do diretório nacional), 6 - Catiane Palacios
(diretório nacional), 7 - Ovasco Resende (presidente nacional), 8 - Jorge Lopes (lideranca em Brasilia), 9 - Aurestina Assis de Matos Lopes, 10- Viviane dos Santos Oliveira (llderança em Brasilia), 11
Pamela Bueno (diretórla regional do PRP/SP), 12 . Ana Paula Ferrari (diretório nacional), 13 Iarival
Correa (diretóriO naclonal), 14 - Rita Fernandjes (diretOrlo nacional), 15 - Bruno de Mattis (lideranca
em BrasIli), 16 - Aziel Rosa (coordenador do PRP/SP), 17 - Ronaldo Martins (vice-presidente regional
do PRP/SP), 18- André Alves (diretório nacional), 19 - Rui (diretório regional do PRP/SP), 20 . Professor
Leme (coordenadOr do PRP/SP), 21 - Julio Bustamante (coordenador do PRP/SP), 22 - Duarte Barreto
lo-geral do PRP/SP), 23 - Ulisses Almeida (presidente municipal do PRP de São José do Rio
24 . Fernando Lucas (coordenador do PRP/SP), 25 - Hamilton Sant'Anfla (coordenadOr do
26 - Eslo Silveira (diretório nacional), 27 - Leandro Berseline (coordenadOr do PRP/SP)
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Fani ma da ma t r i arca • tundadora .0 PI RF, Uona Mrley; Thais Ferrari, Aciemr de Mattis Ju.uo,
Montanari Martins, Ademir de Mattis, Camila de Mattis Martins, Mirley Altimani Resende, Carla Cherulli
Resende, Ovasco Resende, Bruno de Mattis, Maria Clara, Margareth D'Arc Altimari Resende de Maths
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Perrepistas de todo Brasil: 1- Lelé Arantes (Nacional), 2 - Jorcelino Braga (GO), 3 - Alexandre Marques
(BA), 4 - Carla Cherulli Resende (Placlonal), 5 . Ovasco Resende (Nacional), 6- Pedninho Feitosa (MT),
7 . Fernanda Carprio (Nacional), 8 . Eliane Cunha (RJ), 9 - Catiane Palácios (Nacional), 10 . José Roberto Ramires (Nacional), 11 Daniela da Silva (Ribeirão Preto/SP), 12- Maria da Luz (PB), 13 . Jackson
Chagas Saldanha (AM), 14 . Aerto Luna (PE), 15 - PH (CE), 16 . Flávio Menezes (PB), 17 . Jorge Rezende
(PA), 18 . Adalberto Monteiro (DF), 19 . Edson Melo (SC), 20 . Thomaz Sena (RN), 21 Severino Sales
(MA), 22 . Laécio Borges (P1), 23 Professor Leme (SP), 24 . Leandro Berselini (SP), 25 - Emerson Arnim
(AC), 26 - Jorge Martins (PA), 27- Marcelino Tenório (RO), 28 . Ronaldo Martins (SP), 29 . Fernando Lucas (SP), 30 - André Alves (Nacional)
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pard 0 uesctmento do PRR fez questäo
de registrar Ovasco Resende a todos Os
presidentes regionais e suas esposas. A
hornenagem, em auditório lotado, foi
acompanhada pela esposa do presidente
nacional, Carla Cherulli Resende, e pela
me dele, dona Mirtey Attimari Resende,
fundadora do PRP.
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abre portas, que puxa válvulas, que otha tas, também para refletir e principala relógio, que compra pão as 6 da tarde, rnente mirar urn futuro vitorioso.
Em seu discurso que inaugurou
ascido a 12 de dezem- que val a fora, que aponta ápis.7. 0 esbra, o grdrlde poeta critor termina seu texto dizendo pensar a data especial de confraternizacão, 0
Manoel de Barros diz em "renovar a homem usando borbole- presidente Nacional, Ovasco Resende,
destacou o trabaiho continua no sentido
em seu poerna "Retrato tas", urna ode a liberdade.
Pals a 12 de dezembro, corn esse de preservar Os princIpios de horiradez e
do artista quando coisa" que "A malor
riqueza do homern e sua incompletude". mesmo sentimento da incompletude e de fidelidade deixados pelo pal e funda1' Urna crItica direta a quern faz tudo de de que o nova está par seu feito e ele dor do PRP, Dirceu Goncalves Resende, e
forma mecãnica, coma "urn sujeito que depende de nós e de nossa capacidade também fez questão de enaltecer a iminventiva, que a Diretório Naclonal do portância do papel feminino para todos
PRP reuniu em sua sede em São José do os perrepistas. São elas a esteio, a porto
Rio Preto/SP seus presidentes reionais seguro e apolo fundamental para que as
para cetebrar mais urn ano de conquis- Ilderes reahzem as projetos necessários
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SECRETARIA JUDICIARIA
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
procedi ao encerramento do anexo 19, aft.
Eu,

:

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao

e Distribuicão - CPADI, Iavrei o presente termo.

