
ATA GERAL DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB 
DA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
MUNICIPAL DO PARTIDO, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL FLOREANO PEIXOTO, N° 381, 
BAIRRO ELDOURADO, NESTA CIDADE DE ARAPIRACA, A FIM DE DELIBERAR ACERCA DA 
POSIÇÃO DESTA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020. Aos 16 dias 
do mês de Setembro de 2020, às 14:00hs, iniciou-se a convenção partidária do MDB de 
Arapiraca a fim de deliberar, por meio de seus convencionais, sobre a escolha de candidatos 
majoritários e proporcionais, nos moldes da resolução da Comissão Executiva Estadual, 
ratificada pelo órgão diretivo nacional, a qual comunicou ao Diretório Municipal do MDB- 
Arapiraca, que: 1. A escolha dos candidatos às Eleições Majoritárias, especificamente, de 
Prefeito deverá ser feita entre: a) Deputado Estadual Ricardo Nezinho; b) Daniel Barbosa; 2. A 
formação da Coligação Majoritária ocorrerá com os partidos definidos pelo Diretório Municipal. 
3. O representante no processo eleitoral será a pessoa de José Wanderley Neto, Tesoureiro do 
MDB Estadual. 4. Caberá ao Diretório Municipal a decisão quanto aos candidatos a vereadores e 
vice-prefeito. A condução dos trabalhos foi iniciada pelo membro do Diretório Estadual, Dr. José 
Wanderley Neto, CPF n° 061.623.554-20, indicado como representante do Diretório Estadual do 
partido, acompanhado do membro do Diretório Estadual Sabino Fidélis de Moura, CPF n° 
228.824.304-00,bem como pelo Representante do MDB Nacional Deputado Isnaldo Bulhões 
Barros Júnior, CPF n° 677.666.924-49, tendo sido comunicado aos convencionais que seria 
posta em votação através de cédulas, as deliberações conforme as diretrizes estabelecidas pela 
Resolução do Diretório Estadual, ratificada pelo órgão diretivo nacional, eis que o órgão Diretivo 
Nacional reconheceu a nulidade da convenção municipal realizada no dia 15 de setembro, razão 
pela qual conclamou aos presentes o cumprimento da ordem do dia. O advogado do diretório 
municipal representado pelo doutor Fábio Gomes contestou a condução dos trabalhos pelo Dr. 
José Wanderley Neto, cuja legitimidade foi reafirmada por este, pelo Representante do MDB 
Nacional Deputado Isnaldo Bulhões, pelo membro do Diretório Estadual. Sr. Sabino Fidélis de 
Moura e pelo advogado do Diretório Estadual Igor Franco, também foi apresentada questão de 
ordem por um convencional se seria possível colocar em votação deliberação oposta ao que 
decidido na resolução do Diretório Estadual, ratificada pelo Órgão Diretivo Nacional, o que foi 
respondido negativamente pelo representante do Diretório Estadual, e negativamente pelo 
advogado do Diretório Estadual, porquanto seria deliberação fora das diretrizes determinadas 
pelos òrgãos Estadual e Nacional, dada a orientação, e após serem direcionadas palavras 
indelicadas e atos hostis aos membros do Movimento Democrático Brasileiro Diretório 
Municipal de Arapiraca Diretório Estadual, o representante do Diretório Estadual se dirigiu à 
mesa escrutinadora e iniciou os trabalhos de votação convocando os presentes a se dirigir à 
urna de votação para escolha dos candidatos majoritários e proporcionais, para tanto, o mesmo 
passou a organização da condução para a Sra. Marina Lamenha de Freitas Cavalcanti, CPF 
803.565.834-9, que passou a assessorar na organização dos trabalhos, acompanhada do 
advogado do Diretório Estadual do Partido, Dr. Igor Franco, que passaram a secretariar os 
trabalhos, inclusive com a responsabilidade de traduzir as deliberações na Ata. Iniciados os 
trabalhos, mesmo após reiteradas convocações aos convencionais que se encontravam no 
local, nenhum deles se dirigiu à mesa de votação, razão pela qual não foram colhidos votos. E 
por ter sido cumprida a ORDEM DO DIA, às 18:00hs encerraram-se as deliberações da 
Convenção, a qual resultou na ausência de indicação de candidatos para a disputa do pleito 
proporcional e majoritário, ficando este Partido inapto a registrar seus candidatos por indicação 
do diretório municipal do MDB em Arapiraca. Sendo assim, eu Marina Lamenha de Freitas 
Cavalcanti lavrei a presente ata que vai por mim assinada, assim como por demais membros 
que queiram assiná-la. Arapiraca/AL, aos 16 de setembro de 2020. 

JOSÉ WANDERLEY NETO

 ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR 
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