ATA DA REI'NIAO DA COMISSAO EXECUTryA NACIONAL DO NUCLEO
AFRO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO. MDB.AIJRO
Aos trinta dias do rÉs de dczembro de 2019, às 09:00 horas oo Millcdum Convenüon

Center, em Brasilia/DF. instalou-sc

a

Reunião Nacional do MD&AFRO. com a

scguinte pauu: abemrra, pelo Prcsidente Vandcrlei Lourenp, aprercntaio dos
presidentes estaduais presêntcs, apÍ€scntação dos candidaos à Presidencia da Comissão

Proviúria no MDB Afro, proccsso dc elciçâo, nos tcÍmos da dccisão cxarada pclo
Pre.sidentc do

MDB Baleía Rocsi, da nova Comissão Proüsoria do MDB ÀÊo, reunião

de plancjamclto da nova Comissâo exccuúva nacional do MDB

Afro. A Eunião

tevc

inicio com as ausências dos Presidentes, Laila Minciro Moum (ES), Daniel Pinto
Cuimaràes (RJ). Fernanda Montciro (AL) c do candidaro Ârcanjo Pimonta (MG), quc se
encontravanr cm Brasilia" rnas se ausÊntânun do início dos trabalhos, sob a Prcsidência

do senhor Vandcrlei lourenço. quc convidou a mim Helêne Camilo
secrctariar os trabalhos. Em seguida declarou abena

/

a

&

Silva para

sgssão. Explicados pclo

presi&naa os motivos da reunião c a reprcscnt8io quc o Núclco

Afro tem dentro do

panido (MDB). foi sugerido pclo Prcsidcnte guc o Nrialco fomussc

rltu

Comioslo

Provisoria ampliada,compos'ta por todos os prcsi&ntcs dc ceda cstado ordc houvcsse o
núcleo Afio. O prcsidentc fez um brevc rcsuor da sua gestâo c das conquistas dcsc

pcríodo, agradcccndo

a

todos

o

empenho

e

companhcirismo. Em scguida houve

aprcscntaçâo de todos os Prcsideates estâduâis pÍ€scÍltcs. Maria Apsrccida Pinto (SP)

cxpôs sua revolta c sua indignação pclo fato de os ouros colcgrs quc não esavam
presentes na rcuniâo, emboÍs cstivess€ no local da

mcsÍu e pediu mais compromisso

com a côusa e com a luta. Joú EÍonildo Narciso da Silva (CE) colocou em p.uta p.ra

cada estado organizar scus núclcos

e não cobrar nrelhoria somcnte da

Execudva

Nacional. Dando continuidadc, Maria da Pcnha (RO), Clóvis Aldré (RS), Dalton Souza

Lima (MS) fizcram una brevc exposiçào sobre as íindidâdes e I luta do MDB-AFRO.

A

seguir usaÍarn

a palavra Eude da Silva (SE). Scrgio Ricardo (AC), Aloisio

Nascimento (PR), Antonicl Sousa (BA), Moisaniel França Rocha (MA), Marcio
Ferreira (MC). Augusto Cesar (MT). Ao final das aprcscntrçõas, ae I l:00h, chcgaram

(AL), l,aila MinciÍo (ES), Dutiel Guhmrâc.s (R )
e Arcanjo Pimcno (MG). Na seqrÉncia' foi confcrida a pdrvÍa ao companhciro

os companheiroc Fcrnanda Montciro

Arcanjo Pimcnta, quc apÍrlrntou sua candidatura à prcoidêocia do ntrlco, scndo

seguido pclo comp. Ncstor Net'o

(BA)

C)s

dois mcmbros do núcleo apresenuÍarm

prn

Avrnçer que tcm como candidato a Presidência
da comissão Proüsória o seúor Nestor Jcé Nclo (BA), â §egund4 a chapa Fazcr
Diíerente, que lem como candidato a Prcsidência da comissão Provisoria o senhor

duas chapas: a chapa

conrtrulr

Arcanjo Pimenta (MG). O prceidcnte MDB-AFRONACTONAL p8s§ou a palewa para
que os candidatos que Íizessem suas apresentações e aprre§cntsssc os mcrnbn» da
chapa. Nessc intervalo, a comp. Cidinha Raiz usou da palavra pam confcrir una
por Sào
homenagcrn ao Presidcntc Vandcrlei Lourenço. que. em §ua ultima passagan
Paulo, foi 4laudido

..de

p'.

por ccrca de tl00 pesrcas, na formatura de trrrma dc

de Tcatro Musical apoiado pcla Fuodação Pglmstcs.

o

oficina

pÍe§idcotr rccebc a saudaçlo e

solidaricdadc do grupo cm função do seu desligamento dã Fundação' t.oso +ós'
votação
Femanda da Silva Monlcim (AL) pcdiu a patavra e qucstionou a drisão dc tcr
abena para a cscolhâ da Comigsiio Provisória do nuclco MDB-AFRONACIONAL'
prcsenle
sendo que essa docisão foi da maioria dos presidcnrcs eslsduais que estrvsm
os dcmais
destc o inicio da rcunião, c a mcsma chegou ao tinal da reunião, scndo assim'

presidentes não aceiEÍam seu qucstionam€oto c por unalrimidadc mantiveram a dccisão
para a cscolha do novo prcsidenle dâ Comissão Proüsória MDB-AFRONACIONÂL

ser pcla votação abena. O comp. Dalton Souza Lima (MS)

fa

um

Tob

FoÍ umr

quc. dialtc disso' não
composiçào c manifcsta o seu dcsconforo com a fala dc acordo e

praendccstaÍcmncnhumadaschapas.oPrcsidcnteVanderleil.urcnçoqucstionao
grupo quc, por maioria, solicita o início da votação para cscolhr crrtÍÊ
mome-nto o candidato da chapa

/,
*'Ê

de Fcmanda Montcim

Fucr lXfcrcntc

'3

chapas' Nesse

Arcanjo Pinrcala(MG), acoEponbado

(AL), taila Minciro (ES) c Danicl Guimarics (RI)' abandonam

rteunião, por não aociur quc tanha votação. A comp'

a

Cidiúa Raiz (SP) qrrcstiona o fato

vczcs e' cm
csndidrto Arcanjo Pimcno (MG) tcve oportrmidade dc fah dut§
Ncsor Neto
ncnhurn momcnto mcnciomu rua intcnçào de compor com o candidato
(BA). Em seguida Ncstor Nclo (BA) pediu direito dc fala e menciona quc ern ncúum

de guc

o

â intenção de coo4or sua
nronrenlo o candidao Arcâojo Pimenu (MG) o procurou com
Foi segpido por
chapa e que a dccisão dos Prcsident€s Estaduais foi por votação rbcía'

mrnifestaçõcs dc

4oio.

que cc inicia pclo comp' Datton Souza Lima (MS)' que informa

que gostaria c traba[hou por uma composiçâo entre

oi

cutcotÍcotcs' maE' diantc dg

catrdidlto NcstoÍ
inransig€ncia do gupo quc abondonou a rcunião' declara apoio ao
(MG» Penhs Simão (RO)'
Nero, scndo scguido petos compaúeiros Marcio Fcrreira
Carvalho
Emn Narciso (CE). Aloicio Nascimcnro (PR), Seqlo Ricsdo (AC)' Eudc

(SE). Moisaniel França (MA), Helêne Camilo (AP), Antonicl Sousa (BA)' Augusto
Cesar

(MT), Fábio

Pedrosa (GO), Clôvis André (RS), e, por fun, Cidinha Raiz (SP).

Âpós a manifeslaçâo de todos os prcse-ntes. o Presidentc Vandcrlei Lourcnço dcclarou

elciu

a Chapa oonstruir

plrl

svançir, com votos de

foram considcrados eleitos pata

s

14 cstados. Com estc rcsultado,

Comissão Proüsoria

do Núcleo MDB'

AFRONACIONAL: Preddente: Ncstor José Maria Neto, lo Vlcc Prccldentr: MEÍia
da Penha de Souza Menezes , 2c Vlce PreÍldrnÍc: Maria Aparccida Pinto , 3e Vlce
Preridcnte : Fabio Pedrosa. Vice Proldcnte Norde§te: Jose Eronildo Narciso da Silva.

Vlce Preddcntc Noíe: Scrgio Ricardo Alves de Olivcira, Vlcc Prcddeatc Sudcrtc:
Márcio Feneira da Silva. Vlce Preddcntc Sut: Clóvis AndÉ Silva da Silvs' Sccretlrlo

Gerd: Augusto Cesar Carvalho Fruooso, t o Sccretlrlo: Hclêoe Csmilo da Silvq
Teloureiro: Aloisio Justino do Nascimeno, lo vogrl: Eudc dl Silva Carvalho. 2"
Vogal: Ariádcna lcite, 30 Vogrl: Moisanicl França Rocha. 40 Vogrl: Anlonicl Süttos
de Sousa. Após dcclarar os cleilos, o Prasidcnte passou a Prcsidêrrcia do MDB-

AFRONACIONAL a Ncstor Josc Maria Neto. para comandar os trsbelhos' Como
primciro ato, o novo Presidcntc cvocou a tradição dc que os cx prcsidcnrcs sc.
constiluem Prcsiderrtgs dc honra e nomcou, com o consentimcnto do§ presidcntes o cx
Prcsidentc Vaodcrlci tourengo como Presidentc dc

tonn

do

lffrD AfiG En qpi.h'

solicitou unr estudo da situação do núcleo em cada estedo, pan qrrc, a partir dcssc
trabalho, se apnà{cnte o Plano de trabalho e cronograma dc atividades para t'ortslccrr os
núclcos existcntcs e criar nos dernais esEdos da fedcração, cotm intuifo dc s€ organizar
para fazer a eleição do mês dc maio de 2020. Após mais algumrs considcrrçõcs dos
prÊsentes e da observação do comp. Vanderlei a rcspeito da rcvisão do atual Rcgimento

tnterno do núclco, üsando adapúJo ao novo momento do partido, deu poÍ enccrrada

a

reunião. Para cotrstaÍ, cu. Helêne Camilo da Silv4 lavrei a presente stâ quc, lida c
aprovada, vai por mim assinada pelo Presidentc vanderlei Lourenço e pclo Presidctttc

eleito Nesror Ncto e os dcmais gue assim descjarcm. Brasilis, 30 de novcmbro dc 2019.
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COMISSÃO PROVISÓRh DO NUCLEO
AFRO.BRASILEIRO NACIONAL

Presldentc: Ncíor Joré

lo VlcePrccldcnte!

Mrrir

Mrrh dr

Do

MOVIMENTO DEMOCRÂTICO

Neto (BA)

Penhr de §ouzr Mcneztr (RO)

20

VlcePrcddente: Mrrh Aprrecadr Pinto (SP)

30

Vlcc-Prcddcntc: Flblo Pcdroce (GO)

VlcePraldcltc Nordctc: Joré Eroolldo Nrrcfuo dr Sllvr (CE)
Vlco-Proldcrrc Nortc: Scrglo Ricrrdo Alver de Ollvcirr (AC)

VlccPrtrldcltc Sud6lc: Mlrclo Fcrrcln dr §llvr (MG)
VlcePrcddcatc Sul: Clóvls ADdré §llvr dr Sllvr (R§)

Socrdlrlo Ccnl: Artuto Ccsr Crrurlbo Frutrooo (MT)
to Secrctlrlor Hclêle Cemllo dr Sllvr (AP)

Terourdro: Alolrlo Jurtlno do Núdmcnto (PR)
lo Vogd: Eudc dr

§Ívr Crrvrlho

(SE)

20

Vogd: Ârlldcnr t..ltc (RR)

30

Vogd: Mobrnlcl Frrnçr Rochr (MA)

40

Vogd: Aotoahl Srnio. d. §oür! (BA)

flBt)

II

AFLÇ

I

t'"'1-''.

; |'r-- :'

r .,.

lf1a."*

),.j. - ,:-L'Á'?t-\

U1

c

-zt-

aL..,,

/. {,ü.*r*

.) ^,(
t

,le«a+- ,(rr",r1- l-'Sl çltout'9.,' ptr.\trr., ,q ír( J4
(':l*',, 'll-.d,. çk" - {^y'fito-&

. í§.lds.-,

íÍ

lt -

1

I
| .-*,a,o-'-"Àa

áú

t,,t!a.?

1!Í.

>-i,^

{^t^"
ti

-'1

t-..

I

I
I

. i "'
",|

bf' )

/" ç-l

-1

