
CONVOCAÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DO PSDB-SP 

 

Acatando decisão unânime do Diretório Estadual, e na qualidade de representante da 
Comissão Executiva, instalo o Congresso Estadual do Partido da Social Democracia 
Brasileira, com o caráter final de encaminhamento de propostas ao Diretório Nacional. 

Desta forma, convoco todos os filiados para que participem e contribuam com o 
partido, levando ao Congresso suas propostas, tendo sempre presente o espírito 
democrático e de mudança que permeia o PSDB desde sua fundação, norteando 
nossos objetivos finais de estabelecer um partido atuante e forte, capaz de auxiliar na 
condução de um Brasil melhor para todos os brasileiros. 

Destacamos a importância da regulamentação do Código de Ética e Disciplina, assim 
como prevíamos, na elaboração original de nosso Estatuto, as necessárias e urgentes 
rediscussões programáticas, diante dos novos desafios apresentados. Para tanto, 
elaboramos a “Carta de São Paulo”, que possibilitará a revisão de nossas normas 
estatutárias, se assim o decidirmos.   

Pelas atribuições que me foram conferidas como Presidente do Diretório Estadual do 
PSDB-SP, acato e dou providências futuras à organização e oficialização da mesa 
diretora e executiva do Congresso Estadual, nomeando como Coordenador Geral, o 
Presidente do ITV, deputado Mendes Thame, como Secretario Geral o Presidente 
Estadual da Juventude, Sr. Paulo Mathias, e como Secretário Executivo, o Sr. Nelson 
Botton, que garantirão a participação de todos os Presidentes de Diretórios Municipais 
em seu âmbito de circunscrição, assim como os Presidentes ou membros 
representantes estaduais de todos os segmentos partidários e os coordenadores 
regionais em exercício do mandato.  

Como presidente do Diretório Estadual e do Congresso em questão, aprovo o 
regimento abaixo, que disciplinará os procedimentos do Congresso. 

                                  
 
 

 
 
 

Dep. Pedro Tobias 
Presidente do PSDB-SP 

                                               
 
 
São Paulo, 20 de dezembro de 2012 
 
 
 
 
 
 



REGIMENTO DO CONGRESSO ESTADUAL DO PSDB-SP 

 

           Fica estabelecido que: 

Art. 1º O período de sua instalação e de sua vigência é de 02 de janeiro de 
2013 até 07 de Abril de 2013. 

Art. 2º Entre o período de 01 a 28 de fevereiro de 2013 serão aceitas as 
inscrições, propostas de alterações estatutárias, destaques para consolidação 
do Código de Ética e Disciplina, teses programáticas para a “Carta de São 
Paulo”, de qualquer filiado do Estado, por meio do site deste diretório em 
página dedicada ao Congresso, ou em seus respectivos diretórios zonais e 
municipais. 

Art. 3º Até a data de 08 de março de 2013 serão recebidas propostas de 
filiados para alterações, acompanhadas das justificativas e subscritas pela 
Comissão Executiva de seu respectivo diretório zonal ou municipal, além do 
segmento de sua atuação. Poderão ainda ser encaminhadas propostas 
independentes, subscritas por pelo menos 1% dos filiados.  

Art. 4º Será concedido o prazo de sete dias, após esta data, para que os 
filiados que não atendam às condições exigidas no item 3 (três) façam o efetivo 
encaminhamento das propostas diretamente à mesa diretora, concedendo a 
esta a atribuição de apreciar e deliberar se constarão nas discussões da pauta 
do Congresso ou não. 

Parágrafo único- Será permitida, no mesmo prazo, a retirada de propostas 
apresentadas através da subscrição da totalidade dos seus proponentes. 

Art. 5º A mesa diretora será composta por 5 (cinco) membros indicados pelo 
Presidente e Secretário-Geral do Congresso.  

Art. 6º Compete à mesa diretora do Congresso Estadual:  

§ 1º - Coordenar os trabalhos com base no presente Regimento; 

§ 2º - A responsabilidade pela verificação do quórum; 

  § 3º - A sistematização das propostas apresentadas na plenária para votação; 
 
§ 4º - Resolver as questões que lhe forem submetidas em recurso por qualquer 
delegado; 

          
§ 5º - A responsabilidade pela organização da documentação do Congresso; 
  
§ 6º - Demais atribuições decididas pelo Presidente e pelo Secretário-Geral. 

  
Art. 7º Farão parte do evento as discussões temáticas, abertas a todos os 
inscritos com direito a voz e sem direito de voto, bem como a plenária de 
votação, restrita somente aos delegados convencionais, membros dos 
diretórios zonais, municipais e estadual, coordenadores regionais, prefeitos, e 



parlamentares municipais, estaduais e federais, credenciados na ausência do 
titular.  

§ 1º - Os suplentes serão credenciados na primeira hora após o término do 
horário previsto para credenciamento dos efetivos.  

  
§ 2º - No ato do credenciamento, o votante deverá apresentar um documento 
de identificação com foto e assinar a lista de presença. 

§ 3º - Cada votante só terá direito a um voto. 

Art. 8º As deliberações serão realizadas pelo voto da maioria dos presentes. 

Art. 9º As sugestões de alterações programáticas deverão constar no 
documento “Carta de São Paulo”, anexado às justificativas. 

Art. 10 As defesas das teses serão feitas item por item, em todos os temas 
abrangidos.  

Art. 11 Os participantes com direito a voto receberão, no momento do 
credenciamento, um caderno contendo a sistematização da reforma 
estatutária, com as devidas emendas para votação. 

Art. 12 A Mesa diretora proclamará o resultado de cada votação 
imediatamente após o seu término, para conhecimento do Plenário e devido 
registro em ata.  

Art. 13 Matéria votada não será novamente colocada em votação. 

Art. 14 Os recursos sobre questões que surjam no decorrer do Congresso 
serão apresentados à mesa diretora, que decidirá da oportunidade de sua 
discussão e votação. 

Art. 15 A mesa diretora divulgará as resoluções da Reforma Estatutária do 
Congresso imediatamente, por meio virtual, e em caderno impresso no prazo 
máximo de 30 dias.  

Art. 16 Será dado prazo de 10 dias para contestação e posterior 
encaminhamento ao Diretório Nacional, pelo Presidente do Diretório Estadual 
do Partido da Social Democracia Brasileira e sua Executiva. 

Parágrafo único – Qualquer filiado poderá fazer contestação. 

 

        

                     Pedro Tobias                                          Paulo Mathias 

            Presidente do Congresso                         Secretário Geral do Congresso 

         

São Paulo, 20 de dezembro de 2012 


