ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às onze horas e dez minutos, no
Minas Hall Espaço de Eventos, no Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 3, Conjunto 6,
Brasília, Distrito Federal. O Presidente da Convenção Nacional da REDE
SUSTENTABILIDADE, senhor PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA, convidou o senhor TÁCIUS
FERNANDES DA SILVA, Secretário Executivo, para secretariar os trabalhos. Ato contínuo
informou a todos sobre as formalidades e declarou instalados os trabalhos da Convenção
Nacional, convocada de acordo com as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a Lei
Eleitoral nº 9.504/1997, o Código Eleitoral, demais normas legais e estatutárias para discutir e
deliberar sobre os seguintes pontos, conforme edital previamente divulgado e publicado: I Deliberação sobre os(as) candidatos(as) a Presidente e Vice-Presidente da República, para a
eleição de 07 de outubro de 2018; II - Participação em coligação nacional para a eleição de
Presidente e Vice-Presidente da República na eleição de 07 de outubro de 2018; III Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária e proporcional e discussão,
aprovação e nome da coligação; IV - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Verificado o quórum estatutário, o senhor Presidente esclareceu aos convencionais que
assinaram a lista de presença acima, que a chapa única às eleições presidenciais inscrita
preencheu todos os requisitos legais e estatutários e tem como candidatos à Presidência da
República, a Ilustríssima Senhora MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA,
filiada à REDE SUSTENTABILIDADE, com o número 18, e à Vice-Presidência, o Ilustríssimo
Senhor EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO, filiado ao PARTIDO VERDE, de
número 43, que foi indicado pela comissão executiva do seu partido para integrar a chapa em
ata complementar. O senhor Presidente esclareceu ainda que a proposta de coligação às
eleições presidenciais também atendeu às diretrizes aprovadas pelas instâncias superiores da
REDE SUSTENTABILIDADE. Esclareceu ainda, que será submetida aos convencionais a
proposta de coligação à eleição presidencial com o PARTIDO VERDE; bem como que a
convenção delega poderes para a Comissão Executiva Nacional a fim de que adote decisões
complementares. Finalmente, o senhor Presidente esclareceu que o nome da Coligação será
“UNIDOS PARA TRANSFORMAR O BRASIL”, designado para representar a coligação perante
o Tribunal Superior Eleitoral o presidente da convenção, PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA.
Feitos esses esclarecimentos, o senhor Presidente submeteu aos convencionais presentes a
votação das propostas apresentadas. Verificou-se, assim, que preenchidos todos os requisitos
legais e estatutários, a chapa única às eleições presidenciais, bem como a proposta de
coligação às eleições presidenciais, receberam votos à unanimidade e por aclamação para sua
homologação, todos os encaminhamentos foram acatados. Ato contínuo, o senhor Presidente
registrou a presença do senhor presidente do PARTIDO VERDE, JOSÉ LUIZ DE FRANÇA
PENNA, e convidou o mestre de cerimônias, o ator MARCOS PALMEIRA DE PAULA, que
passou a conduzir os trabalhos. Foram chamados os seguintes oradores nesta ordem: Pastor
LEVI ARAÚJO, CÉLIA SACRAMENTO, JOÊNIA WAPIXANA, EDUARDO GIANNETTI, PEDRO
IVO, LAÍS GARCIA, JOSÉ LUIZ PENNA, CHICO LEITE, MIRO TEIXEIRA, JOÃO DERLY,
RANDOLPH RODRIGUES e HELOÍSA HELENA. Posteriormente foi chamado o candidato a

Vice-Presidente da República, EDUARDO JORGE, registrando-se que iniciou seu discurso
prestando homenagem ao jurista Hélio Bicudo. Abordando, em linhas gerais, que não teme
defender as posições do PV e da REDE em nenhum canto do país. Disse ainda que a justiça
brasileira faz um trabalho necessário e tem de valer para todos, nesse quadro dramático por
que passa o país. Disse que é nesse momento que aparece uma voz para mudar a nossa
realidade, que é Marina. Disse ainda que não se pode prometer utopia e não cumprir. Afirmou
que as utopias são os horizontes que podemos até não chegar, mas não ficaremos parados
sem tentar. Afirmou que uma candidata do porte de Marina tem de dar para a população o que
o Brasil precisa e que vai ajudar a dar essas respostas para o pais. Disse que Marina é nome
para a pacificação do pais que está conflagrado. Marina é a candidata do trabalho, da paz, da
revolução energética e do equilíbrio ambiental. Ao final, afirmou que por amar muito a sua
família, ele quer que Marina tome conta desse país onde o seu neto vai morar. Em seguida, o
mestre de cerimônias chamou a candidata a Presidente da República, MARINA SILVA, para
fazer uso da palavra, tendo iniciado sua fala agradecendo a Deus por estar em uma festa
bonita, onde é celebrado o encontro entre as candidaturas dos dois partidos. Também
agradeceu à sua família, marido, filhos e sogra, aos militantes e dirigentes da REDE
SUSTENTABILIDADE, aos coordenadores da campanha, bem como a Eduardo Jorge, que
sempre esteve na luta por um desenvolvimento sustentável, pela saúde de qualidade. Afirmou
que se tratava de um encontro programático, não por interesse em tempo de televisão nem
dinheiro, mas sim de uma aliança para ajudar o Brasil. Disse ser pessoa apaixonada pela
palavra e que o diálogo, a que está disposta, é a melhor forma de evitar que esta mesma
palavra seja ultrajada, a palavra tem um poder transformador. Afirmou que o que move estar na
tribuna apresentando seu nome é o compromisso com o povo. Disse que irá receber as boas
contribuições da sociedade. Afirmou que foi candidata duas vezes, 2010 em uma campanha
linda, maravilhosa, terminando a campanha com 19 milhões de votos, em 2014, uma
campanha difícil, com a morte trágica de Eduardo Campos. Afirmou que foi muito difícil aquela
campanha, entrou com o espírito de 2010, porém a campanha foi uma guerra sem parâmetros,
sem ética. Disse que hoje, a Marina que entra na campanha tem o coração tranquilo e o
espírito de que há pessoas boas em todos os partidos, com o espirito de que ela e Eduardo
irão governar com os melhores dos partidos, da academia, do empresariado, dos
trabalhadores, dos movimentos sociais, porque não se pode substituir 200 milhões de
brasileiros por apenas 35 partidos. Disse que chamará para entrar em campo todos aqueles
que apostam em um Brasil com uma nova fórmula de governar, em novos sonhos para
impulsionar, porque não dá mais para ter dois pesos e duas medidas compactuando com a
corrupção, não dá mais para ter 13 milhões de desempregados, não dá mais para ser marcado
para morrer na fila do SUS, não dá mais para que os mais pobres paguem o preço do
sacrifício, não dá mais para ter mulheres sem filhos nas creches, jovens e trabalhares sem
investimentos, não dá mais para ficar em uma situação onde a maioria da população quer
mudar e não muda, não dá mais para ver crianças, como Marcos Vinicius, morrer enquanto vai
para a escola, não dá mais! Disse que REDE e PV irão integrar um programa que traga pontos
de interesse para a sociedade, porque o país precisa voltar a crescer. Afirmou, por fim, que ela
e Eduardo irão dialogar com os brasileiros, não irão fazer fake news, não irão destruir
biografias, dizendo: “pra face da mentira, a verdade; pra face da preguiça, o trabalho; para face

do desânimo, a esperança; pra face do ódio, a união”; Disse ser por isso que ela e Eduardo
estão juntos para mudar o Brasil e só o povo pode fazer essa mudança. Retomada a palavra, o
presidente da convenção reiterou sua fala inicial e declarou encerrada a convenção às
quatorze horas e trinta e três minutos, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
encerrou os trabalhos da convenção, assinando a presente ata, juntamente com o senhor
secretário.

_____________________________________
Pedro Ivo de Souza Batista - Presidente

_____________________________________
Tácius Fernandes da Silva - Secretário

