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Resolução CEE-PSDB/SC  n° 246/2018 

 
 
 

O PRESIDENTE DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 
DE SANTA CATARINA, no uso das suas atr ibuições e                    
ad referendum da  COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL , e, 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de preservar a unidade partidária em 
qualquer situação, em especial em um momento que o PSDB está às 
vésperas de completar 30 anos de fundação; 

 
CONSIDERANDO, que o Partido em Santa Catarina, após anos de 
fortalecimento das suas bases partidárias, está em pré-campanha para 
a disputa do Governo do Estado nas eleições de outubro, bem como 
dos demais cargos majoritários e legislativos; 
 
CONSIDERANDO, que os dirigentes do Partido, sobretudo os membros 
da Executiva Estadual, e dos segmentos, têm a premissa de dar aos 
demais o exemplo de dedicação e, principalmente, de fidelidade 
partidária; 
 
CONSIDERANDO, que a Juventude do PSDB (JPSDB) se constitui em um 
dos mais importantes segmentos do Partido, com a função de passar 
aos jovens os ideais da Social-Democracia. E que neste contexto é papel 
do Presidente da JPSDB liderar o processo e buscar jovens para renovar 
os quadros partidários e disputar as eleições, ensinando aos mesmos a 
obediência aos preceitos estatutários; 

 
CONSIDERANDO, que o Presidente da JPSDB, João Paulo Taumaturgo, 
foi visto pelo próprio Presidente, Deputado Marcos Vieira, com registro 
fotográfico, num almoço num restaurante de Chapecó no dia 21 de 
Junho com um pré-candidato a Deputado Federal do MDB e outras 
lideranças. E que além disso há registros de áudio onde o mesmo 
dirigente afirma que irá trabalhar pela candidatura da outra 
agremiação partidária.  
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CONSIDERANDO, que o Presidente da JPSDB, João Paulo Taumaturgo, 
procurou vários dirigentes do PSDB de diversos municípios, na tentativa 
de cooptá-los para apoiar uma candidatura desse pré-candidato a 
deputado federal do MDB. 
  
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Afastar da Presidência da JPSDB/SC João Paulo Taumaturgo.  
 
Art. 2º. Publique-se no site do partido  (www.psdb.org.br/sc ). 

 
 
 

Florianópolis (SC), 2 2  de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
                                           DEPUTADO MARCOS VIEIRA 
                                                       Presidente 
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