
MODELO DE EDITAL CONVENÇÃO VIRTUAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL 
POR VIDEOCONFERÊNCIA

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA (OU COMISSÃO PROVISÓRIA) DO PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO MUNICÍPIO DE __________________________, nos 
termos do art. 8º e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com os arts. 32, 95 
e demais disposições do Estatuto partidário, convoca os membros do I - os membros do 
Diretório Municipal; II - dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores 
com domicílio eleitoral no município; III - dos membros do Diretório Estadual com domicílio 
eleitoral no município; IV - dos Delegados do Município à Convenção Estadual; e V - os 
DeDelegados dos Diretórios Zonais, conforme Parágrafo Único do art. 96, do Estatuto, para a 
CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia ____________ de __________ de 2020, 
de ______h às ______h, por meio da ____________________ (especificar a plataforma/-
sistema de videoconferência que será realizada, por exemplo Teams, Zoom, Google Meet), 
observada a seguinte

Ordem do Dia
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.

O chamamento dos Convencionais Titulares e Suplentes para registrarem presença por 
meio de áudio e vídeo, terá início a partir das ________h do dia _____/___/2020.

O Presidente e o Secretário da Convenção, responsáveis pela operação do sistema 
vivideoconferência, dirigirão os trabalhos da Convenção reunidos no seguinte endereço 
físico: _________________________________.

Cidade, ______ de ________ de 2020.

____________________________
(Nome do Presidente)

Presidente do Diretório Municipal do PSDB de ___________



atenção
PARA AS CONVENÇÕES VIRTUAIS SÃO 
NECESSÁRIOS OS SEGUINTES REQUISITOS:

1- Envio de chamamento dos convencionais por 
correio  eletrônico (e-mail) e/ou aplicativo de 
mensagem, nos prazos estatutários;

2- Envio, com pelo menos 24 horas antes da 
convenção, do link de acesso e/ou do canal para 
participação dos convencionais;

3- Especific3- Especificação do meio em que se procederá 
a reunião virtual;

4- Indicação do local onde estarão reunidos, pelo 
menos, o Presidente e o Secretário da Convenção, 
com a operação do sistema virtual.


