
Ata da Reunião da Convenção Nacional do Movimento Democrático

Brasileiro - MDB, realizada em 02 de agosto de 2018.

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h

(oito horas), no auditório do Centro Intemacional de Convenções do Brasil

- CICB, localizado no SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul -

Brasília, DF, CEP: 70200-002, realizou-se a Convenção Nacional do

Movimento Democrático Brasileiro - MDB. O Presidente Nacional do

Partido Senador Romero Jucá (MDB-RR) conduziu a abertura da

Convenção Nacional, convocando os respectivos membros, Deputados

Federais e Senadores da República, os Delegados Titulares e Suplentes das

Seções Estaduais e do Distrito Federal, os Membros Titulares e Suplentes

do Diretório Nacional e os Membros do Conselho Nacional não integrantes

do Diretório Nacional. Destacou que a Comissão Executiva Nacional, em

reunião ocorrida em lll07l20l8, decidiu pela realização da Convenção

Nacional para escolha do candidato do partido à Presidência da República

para as eleições nacionais deste ano. Foi lido o Edital de Convocação para

a Convenção. Após, o Presidente explicou o procedimento de votação, a

função da Cedula de Votação e pontuou que a aprovação do nome do

Henrique Meirelles (MDB-SP) acarretaria também a aprovação da

delegação a uma Comissão Especial composta pelos membros da Comissão

Executiva Nacional, Senadores Romero Jucá (MDB-RR) e Valdir Raupp

(MDB-RO), Ministros Eliseu Padilha (MDB-RS) e

(MDB-RI), Deputado Mauro Lopes (MDB-MG) e João

PI), para decidir sobre coligações com outros partidos
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Vice-Presidente na chapa encabeçada com o emedebista Henrique

Meirelles (MDB-SP) e, eventualmente, para alteração da chapa. Registrou

que a convocaçâo da Convenção foi regular, que a pauta foi publicada

dentro do prazo estatutário e que os Diretórios Estaduais foram

comunicados de todas as decisões, tudo em observância aos artigos 27 e 67,

l, a, do Estatuto. Informou, ainda, da necessidade de todos os

convencionais estarem munidos de documento de identificação, sendo que

os respectivos suplentes somente seriam convocados para exercer o direito

de voto a partir das llh. A seguir, declarou aberta a votação e afirmou que

eventuais Moções seriam recolhidas e decididas posteriormente pela

Comissão Executiva Nacional. Dando início às manifestações orais,

frzeram uso da palavra, entre outros, os companheiros e as companheiras

emedebistas Rose Perbôni (pré-candidata a deputada distrital pelo MDB-

DF), Ilídio Messias, Clarismino Luiz Pereira Júnior, Neldo Peters (pré-

candidato a deputado estadual pelo MDB-MS e integrante da Juventude do

Mato Grosso do Sul), Saulo Spinelli (Juventude do Rio Grande do Norte),

Rodolfo Hot Hot (pré-candidato a deputado distrital pelo MDB-DF),

Valber Neto (Juventude do Maraúão), Yago Andrade (Presidente da

Jwentude do Maranhão), José Lineu, Clécio Alves (Vereador do

Município de Goiânia-GO), Ernesto Melo (pré-candidato a deputado

federal pelo MDB-PI), João Mendonça (Vice-prefeito do município de

Londrina e pré-candidato a deputado estadual pelo MDB-PR), Arnaldo de

Freitas (Juventude de São Paulo), Renato de Faria, João Becker

(Juventude do Distrito Federal), Ronald Barbosa (Presidente da Juventude

do Distrito Federal), Eliane Sinhasique (Deputada Estadual d B-A ),

Erick Martins (Presidente da Juventude de Goiás),
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(pré-candidato a deputado estadual pelo MDB-MG), José Mendes (pré-

candidato a deputado federal pelo MDB-MG), Mauro Pereira (Deputado

Federal pelo MDB-RS), Cidinha (Presidente do MDB Afro e pré-

candidata ao senado pelo MDB-SP), Vanderlei Lourenço (Presidente do

MDB Afro), Regina Perondi (Presidente do MDB Mulher do Rio Grande

do Sul), Maria Helena Sartori, Vânia Teixeira, Henry Ferraz, Nayt

Júnior (Presidente do MDB Afro do Rio de Janeiro), Maria da Penha

(MDB Afro de Rondônia). Durante os discursos, foi comunicada e saudada

a chegada do pré-candidato Henrique Meirelles (MDB-SP) e, às llh,

foram convocados os membros suplentes para votação. Usaram, ainda, da

palavra, os companheiros e compaúeiras emedebistas Tomás Correia

(Presidente do MDB-RO), Marcelo Barbieri, Beto Mansur (Deputado

Federal pelo MDB-SP), Cabuçu Borges (Deputado Federal pelo MDB-

AP), Darcísio Perondi (Deputado Federal pelo MDB-RS), Baleia Rossi

(Deputado Federal pelo MDB-SP e Líder do MDB na Câmara dos

Deputados), Carlos Marun (Ministro da Secretaria de Govemo da

Presidência da República) e, por fim, Waldemir Moka (Senador pelo

MDB-MS), quando foram encerrados os discursos e dado início ao

processo de apuração dos votos. As 13h, o Presidente Romero Jucá

(MDB-RR) comunicou o resultado final da votação, registrando que 85%

(oitenta e cinco por cento) dos votos válidos foram pela aprovação do nome

de Henrique Meirelles (MDB-SP) como candidato do MDB à Presidência

da República. Ao final' participaram da votação 284 (duzentos e oitenta e

quatro) Convencionais, conforme lista anexa, parte integrante desta ATA, o

que representa 419 (quatrocentos e dezenove) votos, o que 57

(trezentos e cinquenta e sete) votos foram pela aprovação
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Henrique Meirelles (MDB-SP), 56 (cinquenta e seis) pela ausência de

candidatura própria e 06 (seis) foram brancos. Assim, aprovado o nome de

Henrique Meirelles (MDB-SP) como candidato do MDB à Presidência da

República, também foi confirmada a delegação a Comissão Especial

referida acima poderes amplos para aprovar coligações, escolher o

candidato à Vice-Presidente e, eventualmente, para proceder alterações na

chapa. A seguir, o Presidente Romero Jucá (MDB-RR) convidou para

comporem a mesa o Presidente da República, Michel Temer (MDB-SP),

Henrique Meirelles (MDB-SP) e sua esposa, Eva Meirelles, Ministro

Eliseu Padilha (MDB-RS), Ministro Moreira Franco (MDB-RI),

Presidente José Sarney (MDB-MA), Deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a

Senadora Simone Tebet (MDB-MS), Dr. João Henrique (MDB-PI) e o

candidato do partido ao Govemo do Estado de São Paulo Dr. Paulo Skaf

(MDB-SP). O Senador Romero Jucá (MDB-RR) saudou a mesa e os

convencionais do partido, pontuando que é tempo de se adotar

posicionamento forte e que o partido não pode se acovardar, devendo

enfrentar os novos desafios que vêm surgindo. Destacou a postura do

Presidente Michel Temer (MDB-SP) e a participação de Henrique

Meirelles (MDB-SP) no govemo. Com a palavra,, o Presidente da

República Michel Temer (MDB-SP) pontuou as realizações do atual

govemo e destacou a atuação de Henrique Meirelles (MDB-SP) à frente

da economia, assim como a sua história e participação em outros govemos.

Em seguida, foi exibido um vídeo com a história de Henrique Meirelles

(MDB-SP), que, logo após, subiu ao palco e, inicialmente, agradeceu o

apoio da sua família. Falou da sua confiança em um pr

construído e afirmou que a democracia só se fortalece c
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investidores, consumidores, e que as amarras da desconfiança precisam ser

combatidas, utilizando as diferenças do Brasil para crescer. Registrou que

sua candidatura quer resgatar a confiança no País. Frisou que seu objetivo é

integrar o país, retomar o crescimento, levar dignidade e respeito aos

cidadãos, garantir segurança pública e saúde, fazendo um pacto pela

confiança. As 13h30, nada mais havendo a lc"laÍat, o Presidente Romero

Jucá (MDB-RR) agradeceu a presença de todos e encerrou a Convenção

acional. Assim, fo a a a presente ata, que foi lida e achada conforme

AS dente do Partido Senador Romero Jucá (MDB-

lo Se -Geral Deputado Federal Mauro
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