
Ata da Reunião realizada em 04 de agosto de 20rg da comissão Especiar
eleita na convenção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 201g (dois mil e dezoito), às l6h
(dezesseis horas), por teleconferência, realizou-se a reunião da comissão Especial

eleita em 0210812018 pela convenção Nacional do Movimento Democrático

Brasileiro - MDB. Participaram da reunião os Senadores Romero Jucá (MDB-
RR) e Valdir Raupp (MDB-RO), Ministros Eliseu paditha (MDB_RS) e

Moreira Franco (MDB-RJ), Deputado Mauro Lopes (MDB_MG) e Dr. Joâo
Henrique (MDB-PD. Por delegação da Convenção Nacional, a Comissão

Especial, por unanimidade, decidiu pela indicação do emedebista Germano
Rigotto (MDB-RS) como candidato do Movimento Democrático Brasileiro -

MDB à vice-Presidente da República para as eleições gerais de 20rg na chapa

encabeçada pelo emedebisla Henrique Meirelres (MDB-sp). Na mesma

ocasiâo, a comissão Especiar, também por delegação da convenção Nacional,
aprovou a coligação com o Partido Humanista da solidariedade - pHS e com o
Partido da Mulher Brasileira - pMB exclusivamente no âmbito nacional e para o
cargo de Presidente da República. As r6h30 (dezesseis horas e trinta minutos),
nada mais havendo a trata\ a comissão Especiar destacou a importância da
escolha do emedebista Germano Rigotto (MDB-RS) para integrar a chapa do

partido' diante das suas notórias qualidades, e agradeceu a confiança do pHS e do

PMB no projeto que o MDB apresentou para o futuro do país. Encerrada a

reunião, foi lavrada a present ta, que foi lida e achada conforme e vai assinada

pe esid do Senador Romero Jucá (MDB-RR)

pelo s o dos trabalhos, Ministro
nco (MDB-RJ)...
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