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presididas pelo Presidente da respectiva Comissão Provisória; §2º
Em caso de recusa injustificada do Presidente do órgão estadual em
convocar os convencionais dentro do prazo legal para deliberar sobre
as eleições do caput, o Presidente Nacional do SOLIDARIEDADE
deve convocar e indicar um filiado membro do Diretório Nacional
para presidir no Estado a respectiva convenção para escolha de
candidatos. Art. 3º. Os atos atinentes à composição das candidaturas
para as eleições majoritárias em nível Nacional e Estadual devem ser
submetidos à prévia anuência e concordância do Presidente do
Partido e da Executiva Nacional, devendo coexistir harmonia e
contínuo diálogo entre a Comissão Executiva Nacional e as
Estaduais. Art. 4º. Será considerada suprida a anuência e
concordância prévia mencionada no artigo anterior, quando o assunto
for deliberado pela Executiva Nacional ou for expedido, em caráter
provisório, documento em sentido expresso assinado pelo Presidente
do Partido Nacional. Art. 5º. O ato de convocação das convenções
para escolha de candidatos do partido deverá ser realizada pelo
Presidente do respectivo órgão e deverá ter os seguintes requisitos,
sob pena de nulidade: I publicação de edital na imprensa local
estadual, ou no Diário Oficial da União para abrangência nacional,
ou a afixação e exposição no respectivo TRE ou TSE, ou por meio
da convocação pessoal de cada um dos membros, considera esta a
feita por carta, telegrama ou correio eletrônico, observando para
todos os casos a antecedência mínima de 03, três, dias; II indicação
do lugar, dia e hora da reunião, ou convenção, com os horários para
cada chamada de abertura, e a informação da matéria constante da
pauta, objeto de deliberação; Art. 6º. Todas as Convenções, em todos
os níveis, têm suas ocorrências relatadas e registradas em livro
próprio, com termos de abertura e encerramento e todas as suas
folhas devidamente rubricadas. §1º O livro Ata da convenção para
escolha de candidatos deverá ter a ata lavrada em livro aberto,
rubricado pela Justiça Eleitoral e assinado, ao fim, pelo respectivo
presidente e secretário; § 2º Os livros da Atas podem ser
constituídos por folhas impressas digitadas coladas ao livro
rubricado pela Justiça Eleitoral, desde que estas estejam
corretamente numeradas, em ordem cronológica de reunião.
CAPÍTULO II DAS CONVENÇÕES Seção I Dos Convencionais
Art. 7º. Somente poderão participar das Convenções, votando ou
sendo votado, os convencionais eleitores filiados até 30 dias antes de
sua realização Art. 8º. Os filiados que constituem a Convenção
Estadual e têm direito a voto são: I os membros do Diretório
Estadual; II os delegados dos Diretórios Municipais; III os
Deputados Federais e Estaduais, os Senadores, os Governadores e
Vice Governadores e o Presidente e Vice Presidente da República
filiados ao Partido, com domicílio eleitoral naquele Estado; IV os
Integrantes da Comissão Executiva Nacional filiados no Estado Art.
9º Os filiados que constituem a Convenção Nacional e têm direito a
voto são: I os membros do Diretório Nacional; II os Delegados do
Partido nos Estados; e III os Senadores, Deputados Federais,
Presidente e Vice Presidentes da República filiados ao partido Seção
II Da abertura, votação e deliberação Art. 10. Os Convencionais,
após sua apresentação e identificação nas Convenções, assinam a
lista de presença no livro de Atas e em folha solta. Parágrafo Único.
As assinaturas dos Convencionais nas listas de presença sempre
precederão as lavraturas das respectivas Atas das Convenções. Art.
11. As Convenções podem ser instaladas com a presença de qualquer
número dos convencionais, mas somente poderão deliberar, em
primeira chamada, com a presença de no mínimo 50%, cinquenta
por cento, de todos os convencionais. §1º Em segunda chamada, as
convenções somente poderão ser instaladas e nelas deliberarem com
a presença de no mínimo 30% de todos os convencionais; §2º Em
terceira chamada, podem ser instaladas e nelas deliberarem, com o
número de convencionais presentes, sem exigência de um percentual
mínimo. Art. 12. Nas convenções para escolha de candidatos em
qualquer nível, somente serão considerados escolhidos os candidatos
ou a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos dos
Convencionais presentes. Parágrafo único. Não contam como válidos
os votos brancos e os nulos; Art. 13. A escolha dos candidatos será
pelo voto, não sendo permitido o voto por procuração nem o voto
cumulativo. Parágrafo único: Poderá ser admitida a aclamação a
critério do Presidente. Art. 14. Qualquer filiado, no gozo pleno de
seus diretos políticos, poderá pleitear candidatura a cargo Eletivo,
que será submetida à Convenção. Art. 15. A Comissão Executiva
apresenta chapa com uma lista de filiados que pretende concorrer
aos cargos. §1º Para concorrer em oposição a chapa apresentada pela
Comissão Executiva é necessário que pelo menos 40%, quarenta por
cento, dos filiados com direito a voto, referendem a chapa de
oposição. §2º O pedido do registro da chapa de oposição será
formulado em 02 vias, devendo o Presidente da convenção passar
recibo em uma delas; §3º O pedido de registro será instruído com
declarações individuais de consentimento dos candidatos e indicará
um dos seus membros para acompanhar a votação, a apuração e a
proclamação dos resultados; §4º Nenhum candidato poderá ser
registrado em mais de uma chapa para concorrer à eleição
proporcional, para cargos de deputado estadual e federal, sob pena
de serem considerados nulos os votos que lhe forem dados; §5º As
cédulas de votação deverão ser impressas em papel branco e
reproduzirão integralmente as chapas registradas, não podendo ser
rasuradas ou emendadas. Art. 16. Os Presidentes e Secretários Gerais
das Comissões Executivas, nos seus níveis, serão os responsáveis
pelo: I cumprimento dos prazos dos calendários eleitorais, baixados
pela Justiça Eleitoral; II registro das candidaturas aprovadas pelo
partido na Justiça eleitoral, devendo observar o prazo de 24h após a
realização convenção para digitar a ata da convenção e a lista dos
presentes no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas, CANDex,
e entregar a mídia no respectivo tribunal eleitoral ou transmitir via
internet pelo próprio CANDex. Art. 17. Os registros das
candidaturas são requeridos pelo Partido, de acordo com a Lei e as
orientações e regras previstas nas Resoluções do Tribunal Superior

Eleitoral. Seção III Das Diretrizes e Deveres Gerais Art. 18. Fica
vedado aos Diretórios ou Comissões Provisórias Estaduais a
aprovação de coligação com os partidos PT, PSOL e REDE, tanto
para as eleições majoritárias como proporcionais, salvo prévia
autorização da Comissão Executiva Nacional devidamente
fundamentada. Art. 19 Cabe à Executiva Nacional promover a
dissolução ou extinção em Órgão Partidário Estadual ou Municipal,
bem como à Executiva Estadual em relação aos Órgãos Municipais
de sua circunscrição, caso não obtenha na eleição para legenda do
partido, o número mínimo de 3% dos votos válidos para deputado
federal no respectivo estado, ou município. Art. 20. A não
observância da presente resolução e diretrizes nela estabelecida
acarretará a anulação das convenções, nos moldes do que determina
o §2º do art. 7º da Lei 9.504 de 1997 e art. 10 da Resolução 23.458
do TSE, como também punições aos dirigentes partidários, inclusive
a expulsão dos quadros de filiados do Partido Solidariedade após
justo processo. Art. 21. o Presidente Nacional do
SOLIDARIEDADE poderá decidir monocraticamente sobre
substituição de candidaturas já registradas e formação de coligações
em nível estadual nos casos de nulidade de convenções por não
obediência as diretrizes nacionais, ilegalidades, cancelamento de
registro de candidato, morte, desistência e demais casos previstos em
Lei, devendo, contudo, convocar reunião da Comissão Executiva
para referendar o ato decisório até 24h, vinte e quatro horas, antes
das eleições. Art. 22. Resolução foi aprovada na Reunião da
Executiva Estadual do Partido Solidariedade realizada em 21 de
março de 2018, passa a vigorar a partir da presente data.

Brasília - DF, 21 de março de 2018.
PAULO PEREIRA DA SILVA

Presidente Nacional do Solidariedade

TIM CELULAR S.A.
EXTRATO DE CONTRATO

PERMISSOR: DNIT/PR - Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes. PERMISSIONÁRIA: TIM CELULAR S.A..
INSTRUMENTO: Contrato de Permissão Especial de Uso SR-PR-
00167/2017. RESUMO DO OBJETO: Permissão especial de uso da
faixa de domínio na rodovia federal BR-476/PR, em ocupação
longitudinal, lado esquerdo, entre o km 119+520 m e o km 120+100
m. PRAZO: 05 (cinco) anos consecutivos contados a partir da data de
publicação no DOU. PROCESSO N°: 50609.002673/2016-07. DATA
DA ASSINATURA: 02/03/18.

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO PLENÁRIA DA EXECUTIVA NACIONAL DA UGT

O Presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores -
UGT, de acordo com as prerrogativas estatutárias, convoca todos os
membros da Executiva Nacional da UGT para participarem da 27ª
REUNIÃO PLENÁRIA DA EXECUTIVA NACIONAL DA UGT
que se realizará em caráter ordinário no dia 25 de abril de 2018, com
início às 13h00 (treze horas), em primeira convocação, com pelo
menos a presença da maioria simples dos seus membros ou, às 14h00
(quatorze horas), em segunda convocação, com qualquer número de
membros presentes. A reunião terá como local de sua realização as
dependências do Braston Hotel São Paulo, sito à Rua Martins Fontes,
nº 330 - Centro, CEP: 01050-000, em São Paulo, SP, ocasião em que
serão discutidos e deliberados, no que couber, os seguintes itens da
ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata da 26ª Reunião Plenária
da Executiva Nacional da UGT; 2) Conjuntura Sindical após a
Reforma Trabalhista; 3) Ratificar remanejamento para os cargos
decorrentes de vacância de membros da Executiva Nacional da UGT
e 4) Participação dos membros da Executiva Nacional da UGT.

São Paulo-SP, 5 de abril de 2018
RICARDO PATAH

Presidente

MRM SERVICES - EIRELI
AVISO DE LICENÇA

MRM Services Eireli - ME - CNPJ 23.455.740/0001-18
torna público que solicitou à CETESB a LICENÇA DE
INSTALAÇÃO para a atividade de Geração de Energia Elétrica
através de Geradores Eólicos ligados pelo sistema "ON-GRID" à rede
de energia que serve o imóvel, no endereço: Estrada de Taquacetuba,
533 - São Bernardo do Campo-SP.

Em 5 de abril de 2018
RAMON MOREIRA DE MELO

Diretor Técnico Eng. Civil CREA 040029641/D

SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO
CEARÁ - SINDICLUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará - SINDICLUBE,
com endereço na Av. Santos Dumont, 3646, sala 1, convoca todos os
membros da categoria dos Clubes Sociais, Esportivos Amadores,
Classistas, Culturais, Recreativos, de Serviços e Congêneres dos
Municípios de: Abaiara, Acarape, Acaraú, Acopiara, Aiuaba,
Alcântaras, Altaneira, Alto Santo, Amontada, Antonina do Norte,
Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Ararendá, Araripe, Aratuba,
Arneiroz, Assaré, Aurora, Baixio, Banabuiu, Barbalha, Barreira,
Barro, Barroquinha, Baturité, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem,
Brejo Santo, Camocim, Campo Sales, Canindé, Capistrano, Caridade,
Cariré, Caririaçu, Carius, Carnaubal, Cascavel, Catarina, Catunda,
Caucaia, Cedro, Chaval, Chorozinho, Coreaú, Crateús, Crato, Croatá,
Cruz, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Eusébio, Farias Brito,
Forquilha, Fortaleza, Fortim, Frecheirinha, General Sampaio,Granja,
Granjeiro, Graça, Groaíras, Guaiuba, Guaraciaba do Norte,
Guaramiranga, Hidrolândia, Horizonte, Ibaretama, Ibiapina,
Ibicuitinga, Icapuí, Icó, Iguatu, Independência, Ipaporanga,
Ipaumirim, Ipú, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itaiçaba, Itaitinga,
Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Itarema, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara,
Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro
do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte,
Madalena, Maracanau, Maranguape, Marco, Martinópole, Massapê,
Mauriti, Meruoca, Milagres, Milhã, Miraima, Missão Velha,
Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Moraújo, Morrinhos,
Mucambo, Mulungu, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente,
Ocara, Orós, Pacajús, Pacatuba, Pacoti, Pacujá, Palhano, Palmácia,
Paracuru, Paraipaba, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte,
Pentecoste, Pereiro, Pindoretama, Piquet Carneiro, Pires Ferreira,
Poranga, Porteiras, Potengi, Potiretama, Quiterianópoles, Quixadá,
Quixelô, Quixeramobim, Quixeré, Redenção, Reriutaba, Russas,
Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Santana do
Cariri, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curú,
Senandor Pompeu, Senador Sá, Sobral, Solonópole, São João do
Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Tamboril, Tarrafas, Tauá, Tejuçuoca,
Tianguá, Trairi, Tururu, Ubajara, Umari, Umirim, Uruburetama,
Uruoca, Varjota, Várzea Alegre, Viçosa do Ceará nos termos
estatutários, para participação de: a) Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se as 17:30 horas, em primeira convocação e as 18:00
horas, em segunda convocação, no dia 08 de maio de 2018, na sede
do BNB Clube de Fortaleza, na Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota
- Fortaleza/CE, para alterar o estatuto da entidade; b) Assembléia
Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da Entidade, a realizar-se as 19:00 horas, em primeira
convocação e as 19:30 horas, em segunda convocação, no dia 08 de
maio de 2018, na sede do BNB Clube de Fortaleza, na Av. Santos
Dumont, 3646 - Aldeota - Fortaleza/CE; c) Assembléia Geral
Ordinária para analisar e votar o relatório geral e o balanço financeiro
da Diretoria Executiva, referente aos exercícios findos do período do
mandato, a realizar-se às 20:00 horas em primeira convocação, com
mais da metade dos clubes filiados, e as 20:30 horas em segunda
convocação com qualquer número de associados, no dia 08 de maio
de 2018, na sede do BNB Clube de Fortaleza, na Av. Santos Dumont,
3646 - Aldeota - Fortaleza(CE); e e) Exame da possibilidade de
autorizar a diretoria da entidade, através de seu Presidente, a firmar
e/ou ratificar acordo judicial e/ou convenção coletiva de trabalho
durante toda a vigência de seu mandato (2018/2020), podendo incluir
cláusula de desconto assistencial em favor da entidade e delegar
poderes.

Fortaleza, 5 de abril de 2018
RICARDO SÉRGIO TEIXEIRA

CPF 166.398.803-00
Presidente do Sindiclube

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2018

"Sine Die"

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB torna público a suspensão "Sine Die"
da Concorrência nº 007/2018, processo nº 00060-00205356/2017-
71 - CODHAB/DF que tem por objeto a contratação de empresa
para execução de obra de 1 (uma) unidade básica de saúde para
7 (sete) equipes, a ser executada no Parque do Riacho, na quadra
QS 09, Conjunto 01, Lote 01, Riacho Fundo II, em atendimento
à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal. A
suspensão se dá por determinação do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, através do Ofício nº 2.108/2018-GP, Processo nº
8838/2018-e.

Brasília/DF, 5 de abril de 2018.
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente da CPL
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