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Santa Rita, 26 de outubro de 2020 -

A Sua Excelência Senhor (a) ,
Senador José Targino Maranhão
Presidente do Movimento Democrático Brasileiro
Estado da Paraíba

Cumprimentando-o, o DE>0CRÁf1CO BRASILEIRO - cemissão
Executiva do de Santa Ritar vem mui respeitosamente através
do seu presidente, Nicola Lononaco Segundo, brasileiro,

Direito t Teologia ,

Judicial no Conselho
Nacional de Justiça — e no Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba — TJm especialista Direito público, Au&toria e
Controladoria e Segurança Inteligência e Inveetigação
Criminal, inscrito no RC sob o no 2.161.404 SSP—PB e CPF sob o no
007.416.074-50 , a pedido dos candidatos a vereadores de nossa
legendar requerer desta Executiva Estadual, que determine a
RETRATAÇÃO PARTE DO FILIADO E CANDIDATO A PREFEITO DE JOÃO PESSOA
NILVAN FERREIRA„ pelos motivos gue passamos a expor.

O nexo causai é justamente o vídeo gue foi bastante publicízado nas
redes sociais em nosso município, onde o candidato a prefeito de úoão
Pessoa, Nil van Ferreira do EDB da Capital, pede votos para um
candidato de outra legenda, cujo arguivo segue anexo, provocando
revolt:a aos candidatos do nosso partido que pleiteiam uma vaga na
Câmara Municipal de Santa Rita e ferindo gravemente o SS'?AffUTO
PARTIDÁRIO DO em seu artigo Inciso que tem a seguinte
redação:

10- Os nembros e filiados do Partido, mediante a apuração eE
processo lhes seja assegurada
defesar ficarão sujeitos a medidas disciplinares, quando considerados
responsáveis por:

apoiar candidato diverso do adotado pelo órgão partidário
competente. "

mesmo diapasão, é plausível trazer a baila gue o ato praticado
pelo CANDIDATO NILVAN FERREIRA, do MDE de João Pessoa, foi
desrespeitoso com os de partido, causando repudia dos

Por fim, reiteramos o pedido de retratação do aludido filiado e caso
haja resistência, ped±nos que o mesmo seja enquadrado com rigor nos
noldes previstos pelo Estatuto do MDB, em seu artigo II. incisos VI e
VII, que prevê expulsão com cancelamento de filiação e cancelamento
de registro de candidatura, respect ivamen

Certo da atenção quant pleiteador fique com nossos
Eaevaua
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