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Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu-se “virtualmente” a
Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, às 10h00, na
plataforma de reuniões remotas “ZOOM”, em respeito as normas de distanciamento social vigentes
devido à pandemia da COVID-19 e nos termos da Resolução 002/2020. Constatado o quórum
necessário, conforme lista de presença acima, o Presidente Nacional do Partido e Deputado Federal
Baleia Rossi (MDB-SP) iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos.
Inicialmente, foram feitas considerações sobre os temas que serão discutidos na reunião. Em seguida,
o Presidente Nacional comunicou a realização das Convenções Estaduais nos MDB de Goiás,
Maranhão e Paraná, destacando que a Convenção do Paraná foi realizada virtualmente, com grande
sucesso. Disse que foram respeitados todos os requisitos estatutários e a reunião foi realizada com
segurança. Como primeiro item da pauta, o Presidente Nacional passou a leitura das decisões que
proferiu monocraticamente, para referendo do Colegiado. As decisões foram as seguintes: 1 Consulta sobre a possibilidade de realização da Convenção Estadual do MDB/GO 19-05-2021; 2 Assunção de Dívida de Campanha – MDB SANTANA DO IPANEMA/AL 25-05-2021; 3 - Resposta

requerimento do MDB/PR sobre o número mínimo de membros dos Diretórios Municipais 16-06201; 4 - Prorrogação da Comissão Provisória do MDB/ES 17-06-2021; 5 - Encaminha RECURSO
do Sr. PAULO CEZAR MARTINS ao MDB/GO solicitando informações sobre a realização da
Convenção Estadual do MDB/GO 17-06-2021; 6 - Nega provimento do RECURSO do Sr. PAULO
CEZAR MARTINS referente a realização da Convenção Estadual do MDB/GO 17-06-2021; 7 Assunção de Dívida de Campanha - MDB TIMON/MA 24-06-2021; 8 – Prorrogação da Comissão
Provisória do MDB/PB 30-06-2021; 9 - Encaminha RECURSO do Sr. LAURISTONE DA SILVA
ao MDB/ES solicitando informações sobre o registro do Diretório Municipal do MDB de Colatina/ES
30-06-2021; 10 - Envio de informações de convencionais ao Sr. ROBERTO REQUIAO pelo
MDB/PR 09-07-2021; 11 - Assunção de Dívida de Campanha - MDB VITORIA DO XINGU/PA 1407-2021; 12 - Autoriza Convenção Remota no MDB/PR, nos termos da Resolução 02/2020 16-072021; 13 - Nega provimento ao RECURSO do Sr. LAURISTONE DA SILVA ao MDB/ES
solicitando o registro do Diretório Municipal do MDB de Colatina/ES 20-07-2021; 14 - Assunção de
Dívida de Campanha - MDB SANTO ANTONIO DO SUDESTE/PR 21-07-2021; 15 - Encaminha
RECURSO do Sr. WILSON HAESE ao MDB/ES solicitando informações sobre o registro do
Diretório Municipal do MDB de PANCAS/ES 22-07-2021; 16 - Resposta a consulta sobre
procedimentos da Convenção Estadual do MDB/PR 27-07-2021; 17 - Assunção de Dívida de
Campanha - MDB FERNANDÓPOLIS/SP 05-08-2021; 18 - Assunção de Dívida de Campanha MDB ALTA FLORESTA/MT 10-08-2021. Após a leitura, todas as respectivas decisões foram
aprovadas por unanimidade pela Comissão Executiva Nacional, que passam a integrar esta ata,
ficando a Secretaria do MDB responsável pelas devidas comunicações, observadas as
particularidades de cada decisão ora referendada. Em seguida, o Presidente Nacional passou a
fazer considerações sobre o acordo que o MDB Nacional fez com o Ministério Público Eleitoral.
Relembrou o acordo, destacando a importância dos seus termos. Disse que foi contratada uma
empresa para fazer o trabalho de adaptação das regras internas e que na próxima reunião o trabalho
deverá ser apresentado para a Comissão Executiva Nacional. A par disso, falou sobre a Comissão que
vai ser criada para a revisão do Estatuto Partidário, cuja Presidência ficará com o Ministro Carlos
Marum (MDB-MS). A Comissão terá a participação de todas as instâncias partidárias, com
representantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do MDB Mulher, dos Vereadores,
FUG, Assessoria Jurídica do Partido, entre outros. O Presidente Nacional também destacou a criação
da Ouvidoria Nacional, que iniciou os seus trabalhos em julho deste ano, assentando que será
encaminhado um relatório dos trabalhos realizados até agora aos integrantes da Comissão Executiva
Nacional. Falou também que será recriada a Associação de Prefeitos do MDB, com a participação
dos Prefeitos, Prefeitas, Vice-Prefeitos e Vice-Prefeitas, além de Vereadores e Vereadoras do MDB.
Disse que foi criado junto com a FUG Nacional o Prêmio Maguito Vilela, que irá premiar os bons
projetos dos militantes e mandatários do MDB nos Municípios, Estados e no Distrito Federal. Ao
final, fez considerações sobre o treinamento dos funcionários do MDB Nacional. Em seguida, passou
a palavra para apresentação do Plano Estratégico da FUG Nacional nos próximos 15 anos. Encerrada
a apresentação, o Presidente Nacional falou sobre a realização do encontro organizado pelo MDB
Afro. Disse que o evento foi suprapartidário e que 12 partidos participaram. Falou da importância do
encontro e que muito conteúdo foi produzido. O Presidente do MDB Afro, Nestor Neto, agradeceu
ao Presidente Nacional pela realização do evento e todo o apoio que recebeu. Afirmou que foram
produzidos dois documentos desse encontro, sendo um deles assinado por todos os partidos

participantes. Falou sobre os novos eventos que estão sendo programados. Mais uma vez agradeceu
o apoio da Direção Nacional. O Presidente Nacional, Baleia Rossi (MDB-SP), retomou a palavra e
registrou que a FUG está desenvolvendo um trabalho para destacar todos os projetos nacionais que
foram realizados pelo MDB, como governo de Centro. Disse que a FUG tem discutido vários temas
em busca de um país melhor. Assentou que tem discutido com outros partidos de Centro para
elaboração de um Projeto de País. Pediu a participação dos Deputados Federais e Senadores e todos
os membros da Comissão Executiva Nacional na construção desse projeto, apontando que no próximo
dia 23/08 deve ser apresentado uma minuta inicial desse projeto. O Presidente Nacional registrou que
tem feito reuniões constantes com outros partidos de Centro em busca de um equilíbrio e unidade
para o país. Acredita muito na chamada “terceira via”, em detrimento das posições extremas. O
Deputado Federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG), a par de cumprimentar os presentes, iniciou sua
manifestação parabenizando o Deputado Federal Raul Henry (MDB-PE) pelo relatório apresentado
na rejeição do chamado “voto impresso”. Entende que o retrocesso foi vencido. Manifestou
preocupação com as próximas eleições, principalmente com o modelo eleitoral que será adotado.
Considera importante haver uma unidade do partido nessa discussão. Parabenizou todas as iniciativas
apresentadas, em especial a criação do Prêmio Maguito Vilela. O Presidente Nacional também
manifestou a importância dessa discussão sobre a alteração da regra eleitoral. O Senador Confúcio
Moura (MDB-RO) cumprimentou os presentes e elogiou a reunião. De todos os pontos apresentados,
considera importante a consolidação dos dados partidários para uma maior unidade partidária.
Parabenizou a realização do evento pelo MDB Afro e elogiou a iniciativa da elaboração do plano
estratégico da FUG. Destacou a importância do projeto de equilíbrio que tem sido discutido pelos
partidos de Centro. Por fim, elogiou a iniciativa da transparência e da adoção das regras de
compliance. A Deputada Federal Elcione Barbalho (MDB-PA) falou sobre a sua recuperação pessoal
e elogiou as atitudes que têm sido adotadas pela Direção Nacional, em especial a atuação do MDB
Mulher. Colocou-se à disposição da Direção Nacional. O Ministro Carlos Marum (MDB-MS)
saudou os presentes e passou a fazer um histórico sobre a eleição do Presidente Jair Bolsonaro.
Manifestou preocupação com as posições que têm sido adotadas pelo Governo Federal e acha que o
MDB vai precisar tomar uma posição mais firme caso esse quadro fático continue. Parabenizou o
Presidente Nacional nessa busca por uma “terceira via”, menos radical e mais equilibrada. Acredita
que o MDB precisa apresentar uma alternativa ao país. O Presidente Nacional falou da pluralidade
do MDB e da sua luta pela democracia, em respeito às instituições e às minorias. Disse que o MDB
tem adotado uma posição firme contra esses atos antidemocráticos. Falou sobre a votação que rejeitou
a chamada PEC do Voto Impresso, assentando que o MDB vai trabalhar junto ao TSE para que haja
ainda mais transparência na auditagem das urnas eletrônicas. A Presidente do MDB Mulher, Fátima
Pelaes (MDB-AP), destacou quatro pontos importantes da reunião, fazendo considerações a respeito
quanto a eles, como a transparência, a iniciativa para registro das conquistas do MDB em governos
anteriores, o debate para a viabilização de uma “terceira via” e a reforma da lei eleitoral. O Presidente
Nacional, Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP), falou sobre a situação atual da reforma
eleitoral, detalhando como ocorreu a votação e explicando as opções aprovadas, como o chamado
Distritão e o retorno das coligações nas eleições proporcionais. Considera menos nocivo ao país o
retorno das coligações, embora sejam louváveis as posições contrárias. Registrou que vai fazer esse
debate internamente de forma transparente. O Presidente da FUG Nacional, Deputado Federal Alceu
Moreira (MDB-RS), pontuou a atuação da FUG Nacional, ressalvando que se trata de órgão de

assessoramento partidário. Falou do trabalho que tem realizado pela FUG sob a sua direção e que tem
se pautado em três pilares. Disse que buscou contato de imediato com o Presidente Michel Temer
(MDB-SP) para compreender a missão do MDB. Em seguida, buscou dados positivos das gestões
anteriores do MDB. E, por fim, destacou que foi criado um Conselho Editorial da FUG com as
melhores cabeças para pensar o Brasil, que culminará com a apresentação de um projeto equilibrado
para o país. Esse documento, chamado de Ponto de Equilíbrio, será apresentado no dia 23/08 e está
pautado no MDB do passado e do futuro. A base desse documento defenderá uma economia liberal
com responsabilidade social, e buscará que o cidadão passe de passivo social para um ativo
econômico. Entende que o empreendedorismo precisa ser incentivado. Ao final, acredita que a
Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a candidata ideal do partido, por ser altamente competitiva e
qualificada, extremamente competente e terá em mãos um projeto nacional equilibrado. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12hs e lavrada a presente ata, que foi lida e achada
conforme e vai assinada eletronicamente pelo Presidente do Partido e Deputado Federal Baleia Rossi
(MDB-SP), pelo Secretário-Geral Deputado Federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) e pelo
advogado do MDB Nacional, Renato Oliveira Ramos, OAB-DF 20.562.

