
1. Para dar transparência às Convenções dos

Núcleos do MDB marcadas para o dia 30/11/2AI9, a Comissão

Executlva Nacional, em reunião realizada no día 30/lA/2019,
aprovou ResoluÇão criando uma Comissão Eleitoral para

acompanhamento, assim como estabelecendo regras gerais para

as respeccivas eleicões.

Na ocasião, embora tenha sido por mlm externado e

deliberadô pefa Comissão Executiva Naclonal, não constou em

ata que o Presidente da Comlssão Eleitoral seria o Senador

CONEÚCIO MOURÀ e o seu SecTetáTio BRUNO GABRIEL DE MESQUITA.

Para evitar dúvidas,

respectivas escolhas, safvo se a

diversamente,

Os

Diversidade )

reitero e ratifico as

Comissão Eleitoral entender

2. A par dessa questão, certo é que apenas os

Núcleos Nacionais devidamente constituídos, com estrutura
representativa nos Estados e com abrangência nacional, têm

cond.ições de reafizar ConvenÇões neste momento.

Nô caso, conforme relatorio apresentado pela
CoordenaÇão Nacional dos Núcleos do MDB, que é parte
íntegrante desta decisão, apenas o MDB MULHER e a JUVENTUDE

MDB preenchem esses requisitos minlmos. Logo, nessa linha de

raciocinio, apenas o MDB MULHER e a JUVENTUDE MDB realizarão
Convenção Naclonal no dia 30/LL/20L9,

demais Núc1eos (Trabalhista, Socioambiental
farão apenas reuniões administrativas nessa
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DECISÃO DO PRESIDENTE

«



data, com a participação de interessados convidados, ocaslão

em que, entre outras questÕes, serão reafizados debates para

que esses movimentos possam ser estruturados e fortalecidos
nacionalmente.

Destaco que não se mostra minimamente razoáve1

admrtir a realização de Convenções, com elevado custo ao

Partido, para Núcleos que não tenham cumprido os prazos

fixados, não estejam estruturados e não possuam

repr:e sentat ividade nacional. Mas, por outro lado, não há

dúvida da importância desses mov.imentos para o

fortalecimento do MDB, razea pela qual é fundamental a

realização, no dia 3A/77, desses debates lnternos, em

especial para encontrar soluçÕes com vistas a viabllizar a

estruturaÇão nacional desses Núcl-eos alnda inslplentes.

A partir desses debates internos, a Comissão

Executiva Nacional, em sua próx.ima reunião, deverá defiberar
a respeito, em especial, se for o caso, quanto à eventual
nomeaÇão de Comissôes Provisorias para, também, dirigir os

Núcleos Trabalhlsta, Socioamblental e Diversidade.

3. Dê-se

Comissão Eleitoral,
Secretário, e aos

Diversidade.

ciêncla dessa decisão, com urgência, à

na pessoa do seu Presidente ou de seu

Núcleos Trabalhista, Socloambiental e

nNO MBRO d 2ABrasil.ia, 20 9
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Dêputado BALE IÀ ROSSI
Presidente Nacional do MDB
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