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F
(DF)
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E BARBALH
HO (PA)
................................................................... RAFAEL
L PRUDENTE
E (DF)
.................................................................... PATRÍC
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.................................................................... FRANCIISCO DONA
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.................................................................... EDINHO
O BEZ (SC)
................................................................... Prefeitoss de Capitais:
................................................................... Emanuel Pinheiro (C
Cuiabá-MT))
................................................................... Sebastiãoo Melo (Porto
o Alegre-RS)

Aos 23 (vvinte e trêss) dias do mês de feevereiro de 2021 (doiis mil e viinte e um)), reuniu-see
“virtualmeente” a Com
missão Execcutiva Nacioonal do Mo
ovimento Democrático Brasileiro – MDB, àss
10h00, na plataformaa de reuniõões remotass “ZOOM”,, em respeiito as norm
mas de distanciamentoo
social vigeente devidoo à pandem
mia da COV
VID-19 e nos termoss da Resoluução MDB 002/2020..
Constatadoo o quorum
m necessáriio, conform
me lista de presença assinada
a
poor meio de certificadoo
digital, o Presidente
P
N
Nacional
d Partido e Deputado Federal Baleia Rossii (MDB-SP
do
P) iniciou a
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.................................................................... Presiden
nte: BALEIA
A ROSSI (SP))
.................................................................... 2º Vice-P
Presidente: CARLOS
C
CH
HIODINI (SC
C)
.................................................................... 3º Vice-P
Presidente: DANIEL
D
VIL
LELA (GO)
.................................................................... Secretárrio-Geral: NE
EWTON CA
ARDOSO JÚN
NIOR (MG)
.................................................................... 1º Secrettário: GABR
RIEL SOUZA
A (RS)
.................................................................... 2º Secrettário: WASH
HINGTON REIS
R
(RJ)
................................................................... Tesoureiiro: MARCELO CASTRO
O (PI)
................................................................... Tesoureiiro Adjunto: RAUL HEN
NRY (PE)

reunião cuumprimentanndo e agraddecendo a presença
p
dee todos e feez o registrro de emed
debistas quee
estão preseentes na reuunião, mas que não coompõem formalmente a Comissãoo Executivaa Nacional,,
como o Deputado
D
Feederal Mau
uro Lopes (MDB-MG
G), o ex-Deputado Feederal Sara
aiva Felipee
(MDB-MG
G), o Deputtado Estaduual Leonídiio Bouças (MDB-MG
G), o Deputado Estadu
ual Anibellii
Neto (MDB-PR), o Presidente Nacional
N
do MDB Trab
balhista Waashington M
Maradona (MDB-SP),
(
,
a Presidentte Nacionall do MDB Diversidade
D
e Janaina Renée
R
(MD
DB-PA), o P
Presidente Nacional
N
doo
MDB Afroo Nestor Joosé Neto (M
MDB-BA), o Presidente Nacional da
d JMDB Assis Filho (MDB-MA))
e o Presideente Nacionnal do MDB
B Socioam
mbiental Breeno Caronee (MDB-MG). Antes de
d iniciar a
Disse que o MDB preecisa particiipar do debbate, especiaalmente porr sua relevâância. Regisstrou que see
trata do maior partidoo do Brasil, com o maiior número de Prefeitoos e Vereaddores, a maiior bancadaa
do Senado e uma das maiores banncadas da Câmara
C
dos Deputados. Acrescentou que o MDB
M
precisaa
debater intternamente dois outross temas impprescindíveis para o paaís: a desvinnculação daa receita e o
auxílio-em
mergencial. Como prim
meiro item da pauta, o Presideente discorrreu sobre os pedidoss
formuladoss pelos Diretórios Estaaduais para prorrogaçãão dos seus mandatos atuais, conssiderando a
dificuldadee para a reallização das convençõess, em especcial diante do
d cenário de pandemiaa decorrentee
da COVID
D-19. O Pressidente explicitou a sittuação atuall de cada Diretório Esttadual e sug
geriu que oss
mandatos respectivos
r
nto de cadaa
fossem rennovados pello prazo de 1 (um) anoo, a contar ddo vencimen
um, com a exceção doos Diretórioos do Amappá, Paraná e Paraíba, considerand
c
do a situação
o particularr
de cada um
u deles, além do Espírito Saanto, que não está com Diretório constiituído. Fezz
consideraçções sobre o requerimeento apresenntado pelo Deputado
D
F
Federal
Sérggio Souza (MDB-PR),
(
,
que detalhhou a situaçção do MD
DB-PR, incclusive quan
nto à convvocação parra o próxim
mo final dee
semana dee uma Convvenção para a escolha de
d um novo
o Diretório sem a obseervância dos requisitoss
formais. Assentou
A
quee o Estatutoo Partidárioo autoriza esssa prorrogaação e que a Comissão
o Executivaa
Nacional tem
t
compettência para decidir a respeito,
r
co
omo previstto nos arts.. 74, VI e 77, XI. Naa
mesma linnha de racioocínio, sugeeriu também
m a prorrog
gação do mandato
m
do Diretório Nacional.
N
O
Deputado Federal Mauro
M
Lopees (MDB-M
MG) pediu a palavra para
p
tecer cconsideraçõ
ões sobre a
situação do MDB em
m Minas Gerais. Dissee que o MD
DB está em
m situação caótica e que
q precisaa
urgente de uma reform
mulação. Feez consideraações sobree o desempeenho eleitorral do MDB
B no Estadoo
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análise dos itens pauutados, o Prresidente feez comentárrios sobre as
a Reformaas Política e Eleitoral..

com críticaas às decisõões que foraam tomadass. Voltou a dizer que o MDB corrre o risco de
d perder ass
suas princiipais liderannças e que o partido não
n pode see resumir a uma única liderança. Manifestouu
posicionam
mento contrrário à proorrogação do
d mandato
o do Diretóório Estaduual de Min
nas Gerais..
Roseana Sarney
S
(MD
DB-MA), poor sua vez, parabenizou a candidaatura do Preesidente Balleia Rossi à
Presidênciaa da Câmarra dos Depuutados, destaacando a su
ua importânncia para o M
MDB. Quan
nto ao temaa
em discusssão, manifesstou concorrdância com
m a prorrogaação do manndato do D
Diretório Nacional, mass
discordou da prorroggação do mandato
m
do MDB no Maranhão. Fez consiiderações a respeito e
concluiu seeu raciocíniio dizendo que
q seria im
mportante haaver um préévio debate no Maranh
hão antes daa
SP) considderou relevaantes os arggumentos quuanto à situaação dos Diiretórios doo MDB no Maranhão
M
e
Minas Gerrais, recomeendando, enntão, que os
o mandatoss desses Diiretórios nãão fossem prorrogados
p
s
nesta oporttunidade. Destacou
D
quue não haveria prejuízo
o com essa decisão, poorque o ven
ncimento doo
mandato desses
d
Direttórios não é imediato, pelo que haveria prazo suficientee para que a decisão a
respeito seeja tomada em momennto posterioor, com maiis segurançaa. Quanto aaos demais Diretórios,,
voltou a defender
d
a prorrogação
p
o dos mandaatos vigentes, pontuanndo que havveria um teempo maiorr
para que o MDB se organize
o
paara as próxiimas eleiçõees gerais. Saraiva
S
Fellipe (MDB--MG) falouu
sobre a sittuação do MDB
M
em Minas
M
Geraais e reforççou os arguumentos exppostos pelo
o Deputadoo
Federal Mauro Lopes, destacanddo que seriaa importantee ter um tem
mpo maior ppara discutiir os rumoss
do partido no Estado.. A Presidennte do MDB Diversidade, Janaín
na Renée (MDB-PA), em aparte,,
a Presidentte que fosse pautada o quanto an
ntes a criaçção formal ddo MDB Diversidade,
D
,
requereu ao
ressaltandoo os resultaados positivos dos traabalhos qu
ue têm sidoo desenvolvvidos pelo Núcleo. O
Presidente Baleia Roossi (MDB--SP) registrrou a imporrtância dos trabalhos ddo MDB Diversidade,
D
,
manifestouu concordânncia com a sua criaçãoo e sugeriu a apresentação de reqquerimento por escritoo
nesse senttido. Acresccentou quee vai dar innício aos debates
d
inteernos para a criação do
d Núcleo..
Encerradoss os debatees sobre o primeiro item
i
da paauta, o Pressidente Balleia Rossi (MDB-SP))
encaminhoou a decissão no sen
ntido de reenovar os mandatos por 1 (um
m) ano a contar doo
vencimentto dos resp
pectivos mandatos
m
doo Diretório
o Nacionall e dos Dirretórios Esstaduais, à
exceção dos
d MDB de
d Minas Gerais,
G
Maaranhão, Amapá,
A
Parraná e Parraíba. Expllicitou quee
aqueles Diretórios
D
E
Estaduais
q já estãão com o mandato prorrogado
que
p
o até 28/02
2/2021, em
m
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prorrogaçãão, com visttas a discutiir o rumo do
d partido no Estado. O Presidentee Baleia Ro
ossi (MDB--

decorrênccia da decisão tomad
da na reuniião da Com
missão Exeecutiva Naacional de 11/03/20200
(Resoluçãoo 001/20200), o prazo de 1 (um) ano será contado de
d 01/03/20021. Destaccou que oss
MDB de Minas Geerais e Maaranhão nãão teriam o mandatto prorroggado neste momento,,
ficando evventual deecisão nesse sentido relegada para
p
as prróximas reeuniões da Comissãoo
Executiva Nacional, com o com
mpromisso do Presidente de paarticipar daas tratativa
as internass
s
enconttrada uma solução coonsensual nesses
n
Direttórios. Quaanto ao MD
DB Paraná,,
para que seja
asseverou que o mandato
m
d Direçãoo atual, viigente até 28/02/20221, não deveria serr
da
prorrogad
do, devendoo ser nomeeada Comiissão Proviisória nesta oportuniidade, nos termos doo
o MDB no
n respectivvo Estado a partir de
d 01/03/20
021. A Com
missão Proovisória do
o MDB noo
Paraná terria a seguin
nte compossição: Sérgiio Souza (P
Presidente), Aparecidoo José Weiiller Juniorr
(Tesoureirro), Hermees Parcian
nello (Mem
mbro); Anttônio Anib
belli Neto ((Membro),, Maurícioo
Thadeu de
d Mello e Silva (M
Membro); Gerson Denilson Coolodel (Meembro) e Gertrudess
Bernardy (Membro). Diante dessa deciisão, e tam
mbém porq
que não fo
foram resp
peitados oss
requisitos formais previstos
p
n Estatuto Partidárrio, conforrme requerrimento ap
no
presentadoo
nesta oporrtunidade, que passaa a integrarr a presente Ata, a Convenção
C
marcada pelo MDB
B
Paraná paara o próxximo final de semanaa fica cancelada. O Deputado
D
Estadual An
nibelli Netoo
(MDB-PR)), Presidentte em exerccício do MD
DB no Paraaná, suplicoou ao Presiddente a reco
onsideraçãoo
da decisãoo, requerenddo que o mandato
m
da direção atu
ual fosse prrorrogado ppor mais 60
0 (sessenta))
dias, em especial para que pudeesse ser reallizada a Co
onvenção paara eleição de uma no
ova Direçãoo
marcada paara o próxim
mo final de semana. Exxplicitou ass suas preoccupações com a nomeaçção de umaa
Comissão Provisória. O Presidennte Baleia Rossi
R
(MDB
B-SP), em resposta,
r
maanifestou co
ompreensãoo
com a preeocupação colocada,
c
m reafirmoou sua posição de quee a nomeaçção de umaa Comissãoo
mas
Provisória plural seriaa a melhor opção neste momento
o. Romero Jucá
J
(MDB
B-RR) pediu a palavraa
para dizer que precisaaria se ausenntar, mas deeixou registrrado que cooncordava coom o encam
minhamentoo
de todas ass decisões, destacandoo que as soluuções encon
ntradas ajuddarão na reestruturação
o do MDB..
O Deputaddo Federal Flaviano
F
M
Melo
(MDB-AC) fez co
onsideraçõees sobre a ssituação atu
ual do Acre,,
que tem soofrido com alagamentoo e com a paandemia, e pediu perm
missão para se ausentarr, sem antess
também manifestar
m
cooncordânciaa com o enccaminhamen
nto de todass as decisõees. O Presidente Baleiaa
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art. 42 do Estatuto Partidário,
P
com prazoo inicial de 90 (noventta) dias parra organiza
ar e dirigirr

Rossi (MD
DB-SP) presstou solidariiedade à população do Acre e volttou a fazer o encaminh
hamento dass
decisões, passando
p
a tecer conssiderações sobre
s
a situ
uação do MDB
M
do Am
mapá. Expllicou que o
mandato da
d Direção atual tam
mbém estariia vigente até o dia 28/02/20211 e que fo
oi marcadaa
Convençãoo para escollha do novoo Diretório, observadoss os requisitos formaiss para a sua realização..
Falou sobre o resulttado eleitorral do MD
DB no Am
mapá, que não
n
foi o esperado, e sobre ass
divergências internas, que estão dificultando
d
o a condução
o do partidoo no Estadoo. Assim, co
oncluiu quee
o mandatto do MDB
B Amapá não
n deveriia ser prorrrogado e que seria importantte haver a
Convenção para escoolha do noovo Diretórrio, já marccada para ocorrer noos próximo
os dias. Em
m
o mandatoo da atual Comissão Provisóriaa até 17/03//2021, fican
ndo estabelecido que uma novaa
composiçãão da Comiissão Proviisória deverá ser apreesentada atté essa dataa, com a pa
articipaçãoo
obrigatóriia da Senad
dora Rose de
d Freitas (MDB-ES)
(
na escolhaa dos nomess. Por fim,, quanto aoo
MDB da Paraíba, diante
d
do falecimento
f
o do seu en
ntão Presid
dente, o saaudoso Sen
nador Joséé
Maranhãoo (MDB-PB
B), sugeriu--se não proorrogar o mandato
m
doo atual Dirretório. A par
p disso, o
Presidentee recomend
dou a nom
meação do Senador
S
Veneziano
V
V
Vital
do Rêêgo (MDB--PB) comoo
representaante do Diiretório Naacional a fiim de busccar junto ao
a Diretóriio atual um
m consensoo
para escollha, desde logo, de um
ma Comisssão Provisó
ória para gerir
g
o parrtido naqueele Estado..
Foi conceedido o praazo de 15 (quinze) dias
d
para essa soluçãão. Por fim
m, seguind
do a praxee
adotada em anos an
nteriores, oss Diretórioos Estaduaiis terão com
mpetência para decid
dir sobre a
prorrogaçção ou nãoo do mand
dato dos Diretórios
D
Municipaiis. Todos oos encamin
nhamentoss
foram aprrovados poor unanimid
dade pela Comissão
C
Executiva
E
N
Nacional,
ssem ressalv
vas. Após a
colheita doos votos, o Deputado Federal Neewton Card
doso Jr. (M
MDB-MG),, Presidentee do MDB-MG, ingreessou na reuunião e fez consideraçções sobre a situação do
d MDB dee Minas Geerais. Falouu
sobre o ressultado eleiitoral do paartido nas últimas
ú
eleiçções municiipais, que, nna sua avalliação, teriaa
sido positivvo. Pediu que
q fosse reeconsideradaa a decisão quanto ao MDB-MG e que o maandato atuall
também foosse prorroggado. O Pressidente Balleia Rossi (M
MDB-SP) esclareceu
e
qque não hav
via urgênciaa
para a prorrrogação, coonsiderandoo que o manndato atual só vai venccer em junhho/2021, acrrescentandoo
a importânncia de umaa reunião prévia com todas
t
as lid
deranças em
medebistas nno Estado. Após essess
esclarecim
mentos, o Deeputado Fedderal e Pressidente do MDB-MG Newton Cardoso Jr. concordouu
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relação aoo MDB do Espírito
E
Saanto, o encaaminhamen
nto da deciisão foi no sentido de prorrogarr

com o encaaminhamennto aprovadoo. Encerrados os debates sobre o primeiro
p
item
m, a Deputaada Federall
Dulce Mirranda (MD
DB-TO) peddiu a palavraa e fez considerações sobre a eleiição da Presidência daa
Câmara doos Deputadoos. Destacouu a importânncia da cand
didatura do MDB e parrabenizou o Presidentee
pela sua candidatura.
c
. Passando para o próóximo item
m da pauta,, o Presidente detalho
ou todas ass
decisões monocrática
m
as que preccisou tomaar durante as eleiçõess municipaiis, ad refeerendum daa
Comissão Executiva Nacional.
N
E
Explicitou
q foram tomadas
que
t
333 (trinta e três) decisõees, sendo a
d
doss candidatoos do MDB
B nas últim
mas eleiçõess
maioria deelas autorizzando a asssunção de dívidas
municipaiss pelos resppectivos Diiretórios Muunicipais. No
N mais, affirmou que precisou suspender
s
a
do Fundo Eleitoral para
p
situaçções específficas, confo
forme autorrizado pelaa Comissão Executivaa
Nacional quando
q
da aprovação da Resoluçção que traatou da disttribuição doos recursoss do Fundoo
Eleitoral. A Comissãão Executivva Nacionaal, por un
nanimidadee, referendou todas as
a decisõess
tomadas pelo
p
Presid
dente Nacioonal, que in
ntegram estta Ata e cu
ujo relaçãoo é a seguin
nte, com ass
respectivaas datas:
00 - DECISA
AO DISSOLU
UCAO ELEICOES MUNIC
CIPAIS ARAP
PIRACA 24-099-2020;
01 - DECISA
AO SERRA - ES 29-09-20220;
02 - DECISA
AO DESIGNA
ACAO RELAT
TOR DANIEL
L VILELA – MDB-GO - 19-10-2020;
03 - DECISA
AO REPASSE
E FUNDO EL
LEITORAL - MDB
M
TO- 20--10-2020;
04 - DECISA
AO REPASSE
E FUNDO EL
LEITORAL - MDB
M
MG - HERCILIO
H
DIN
NIZ- 20-10-2020;
05 - DECISA
AO PRESIDE
ENCIA ELEIC
COES MUNIC
CIPAIS - MDB
B IBIRA-SP - 23-10-2020;
06 - DECISA
AO REPRESE
ENTACAO EX
XPULSAO JO
OSE LUCIAN
NO BARBOSA
A DA SILVA
A - 10-11-2020
0;
07 - DECISA
AO INTERVE
ENCAO - MD
DB ARAUJOS
S MG- 10-11-2
2020;
08 - DECISÃ
ÃO SUSPENS
SÃO CONVEN
NÇÃO DIRE
ETÓRIO AMA
APÁ - 03-12-22020;
09 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 – MDB
B PETRÓPOL
LES - RJ - 08-12-2020;
10 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB – SÃO VICEN
NTE-SP - 15-1
12-2020;
11 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 - MDB
B-RJ MUNICIPAL - 15-12-2020;
12 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 – MDB
B NOVA VEN
NÉCIA-ES - 15-12-2020;
13 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB - MATO GRO
OSSO - 15-12--2020;
14 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB BARRAS
B
PIA
AUÍ - 15-12-20
020;
15 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELE
EIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 – MDB BALNE
EÁRIO PINHA
AL-RS 15-12-20
020;
16 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELE
EIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 – MDB IGARA
APÉ-MIRI - PAR
RÁ - 15-12-202
20;

17 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 – MDB
B SERGIPE - 15-12-2020;
18 - DECISA
AO ARQUIVA
AMENTO EX
XPULSAO JO
OSE LUCIAN
NO BARBOSA
A DA SILVA - 21-12-2021;
19 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB ALTOS-PI
A
- 113-01-2021;
20 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELEIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 MDB
M
SÃO MIG
GUEL DO GUA
AMÁ 14-01-202
21;
21 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELEIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 MDB
M
APARECIIDA DE GOIÂN
NIA 22-01-2021;
22 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELEIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 MDB
M
CURRAL
L NOVO DO PIA
21;
AUÍ 22-01-202

23 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
2020 MDB PEIXE
P
BOI - 222-01-2021;
24 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
2020 MDB BACABAL
B
- 227-01-2021;
25 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
2020 – MDB DUQUE DE CAIXIAS - 27-01-2021;
2
26 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
ALTA-ES- 29-01-2021;
2020 MDB - VARGEM A
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realização de convençção marcada pelo MDB
B do Amap
pá e que auttorizou a diistribuição de recursoss

27 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
2020 MDB CAMPO
C
GRA
ANDE-MS - 04
4-02-2021;
28 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES
E
M
MUNICIPAIS
2020 MDB CHIAPPETAC
RS - 04-02-20
021;
29 - DECISÃO
O ASSUNÇÃO
O DÍVIDA ELE
EIÇÕES MUNIC
CIPAIS 2020 MDB
M
NOVA PR
RATA DO IGU
UAÇU-PR - 05--02-2021;

30 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB CASTELO
C
DO
O PIAUÍ-PI - 09-02-2021;
31 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB CHIAPETTAC
-RS 05-02-20
021;
32 - DECISÃ
ÃO ASSUNÇÃ
ÃO DÍVIDA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
M
S 2020 MDB SAPUCAIA-P
S
PA - 11-02-20
021.

Prosseguinndo a reuniãão, o Depuutado Federaal Carlos Chiodini
C
(M
MDB-SC) ccomunicou a iniciativaa
inédita quee será adotaada pelo MD
DB de Santta Catarina, com a reallização de uuma reunião
o ampliada,,
com a partticipação dee todos os fiiliados do MDB
M
para a escolha doo candidato do partido ao
a Governoo
do Estado. Após o resultado
r
daa consulta, o Diretóriio convocarrá em até 60 dias a Convençãoo
R
(MDB-SP) elogio
ou e parabennizou a inicciativa. Com
mo item dee
Estadual. O Presidentte Baleia Rossi
Ayub Fra
Ética Nacional pareccer decidindo pela exxpulsão doss filiados Marcelino
M
aga e Joséé
Esmeraldoo de Freittas, ambos do MDB do Espírito Santo. Acrescento
A
u que encaminhou o
respectivo parecer ao Presidente do MDB-G
GO Daniel Vilela
V
(MDB
B-GO), quee foi o relato
or nomeadoo
para aprecciação do pedido
p
cauteelar de suspensão pro
ovisória evoolvendo os mesmos filiados e oss
mesmos faatos. O Presidente Balleia Rossi (MDB-SP)
(
explicitou que a com
mpetência daa Comissãoo
Executiva Nacional seria apenass a de execuutar a penallidade apliccada pela C
Comissão dee Ética, noss
termos do art. 42 do Código
C
de Ética.
É
Acresscentou que o relator Daniel
D
Vilelaa (MDB-GO
O) analisouu
a decisão da Comisssão de ética Nacionnal e que não enconntrou qualqquer vício formal noo
m fatos grav
ves, conform
me já reconnhecido pelaa Comissãoo
procedimennto e que a decisão foii pautada em
Executiva Nacional quando
q
deciidiu pela suuspensão prrovisória daa filiação doos envolvid
dos. Assim,,
por unaniimidade, a Comissão Executiva Nacional decidiu
d
exeecutar a penalidade de
d expulsãoo
dos quadrros do MD
DB aplicada pela Com
missão de Ética conttra os filiaados Marceelino Ayub
b
Fraga e José
J
Esmerraldo de Frreitas, autoorizando a Secretariaa do MDB a adotar as
a medidass
cabíveis para
p
o cum
mprimento da
d decisão. Em acrésccimo, após a manifesttação do Presidente daa
JMDB, Assis
A
Filho (MDB-MA
A), o Pressidente Balleia Rossi (MDB-SP) esclareceeu que oss
mandatos dos Núcleeos do MD
DB também
m estariam prorrogad
dos por 1 ((um) ano, seguindo
s
o
mesmo raaciocínio aplicado
a
aoos Diretórrios Nacion
nal e Estaaduais. O Deputado Distrital e
Presidente do MDB
B-DF Rafaael Pruden
nte (MDB--DF) parabbenizou o Presidentee pela suaa
candidatura e manifesstou concorrdância com
m todas as decisões toomadas na rreunião. O Prefeito dee
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interesse partidário,
p
o Presidentee Baleia Roossi (MDB--SP) inform
mou que reccebeu da Comissão dee

Cuiabá Em
manuel Pin
nheiro (MD
DB-MT) tam
mbém destaccou a imporrtância da ccandidatura do MDB à
Presidênciaa da Câmaara dos Depputados e fez
f consideerações sobrre a situaçãão do MDB
B no Matoo
Grosso, tenndo o Presiidente Baleeia Rossi (M
MDB-SP) agradecido as
a manifestaações e reg
gistrado quee
iria converrsar com o Deputado Federal
F
Caarlos Bezerra (MDB-M
MT) sobre as questõess pontuadass
quanto ao MDB-MT. Lelo Coim
mbra (MDB
B-ES) tambéém fez conssiderações ssobre a imp
portância daa
participaçãão do MDB
B nos debatees envolvenndo as Refo
ormas Política e Eleitorral, tendo o Presidentee
Baleia Rosssi (MDB-S
SP) esclareccido que o MDB
M
estav
va representado pela Deeputada Fed
deral Dulcee
Miranda (MDB-TO)) na Comisssão da Câm
mara dos Deputados
D
q vai disscutir as Reeformas. A
que
propostas de alteraçãoo e explicoou que aindda se trata de
d um Gruppo de Trabbalho. Falou
u que serãoo
realizadas audiências públicas, com
c
a partticipação dee juristas e da classe política. O Deputadoo
Estadual Leonídio
L
Boouças (MDB
B-MG) fez considerações, elogianndo, a decissão tomada em relaçãoo
ao MDB de
d Minas Geerais. Além
m disso, tambbém falou sobre
s
a impportância daas Reformass Eleitoral e
Política. Tetê
T
Bezerrra (MDB
B-TO) tambbém cumprimentou o Presidennte pela caampanha à
Presidênciaa da Câmaara dos Depputados e falou
fa
sobre a situação do MDB-M
MT, esclareecendo quee
serão realiizadas eleiçções para escolha doo novo Dirretório. Ao final, ocoorreram maanifestaçõess
diversas do
d Presidennte do MDB
B Afro Neestor José Neto (MD
DB-BA), doo Presidentee do MDB
B
Trabalhistaa Washingtton Marad
dona (MDB
B-SP) e do Presidente do MDB-R
RJ Leonard
do Piccianii
(MDB-RJ)) sobre a caandidatura do Presidennte à Presid
dência da Câmara
C
doss Deputadoss e sobre a
importânciia das Refoormas Eleitooral e Políttica. Nada mais havenndo a tratarr, o Presideente Baleiaa
Rossi (MD
DB-SP) ressaltou a impportância daa independên
ncia do MD
DB, agradeceu a presen
nça de todoss
e encerrouu a reunião,, pelo que foi lavradaa a presentee ata, que foi
f lida e aachada confforme e vaii
assinada presencialmeente pelo Presidente do
d Partido e Deputado Federal Baaleia Rossi (MDB-SP))
......................................................... e pelo advogado
a
do MDB Naacional, Ren
nato Oliveiira Ramos,,
OAB-DF 20.562.......
2
.......................................................... Por meio de certifficado digittal, a ata é
assinada pelos integraantes da Comissão Exeecutiva Naccional que participaram
p
m da reunião
o e votaram
m
pela aprovação dos iteens discutiddos.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.2signer.com/#/valida/ e utilize o código 6770-7231-5221-4360

F
Du
ulce Mirand
da (MDB-T
TO) se colo
ocou à dispoosição do P
Partido paraa discutir ass
Deputada Federal

