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Membros da Executiva:

Aos 9 (nove) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 vigente
devido à pandemia da COVID-19 e nos termos da Resolução 002/2020. Constatado o quórum
necessário, conforme lista de presença assinada por meio de certificado digital, o Presidente Nacional
do Partido e Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP) iniciou a reunião cumprimentando e
agradecendo a presença de todos. Desejou um ano de sucesso e com muitos votos para o MDB.
Destacou que essa era a primeira reunião do ano da Comissão Executiva Nacional. Fez o registro
individual de todos os participantes. Fez considerações sobre a importância do ano para o MDB, que
precisa voltar ao protagonismo no cenário político. Pontuou o objetivo da reunião, dizendo que será
feito um resumo dos passos que já foram tomados em relação à pré-campanha do MDB à Presidência
da República, onde a Senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi a escolhida para representar o partido,
bem como as decisões que deverão ser tomadas pelo MDB visando às próximas eleições. Aberta à
palavra, o Presidente do MDB Trabalhista, Washington Santos “Maradona’ (MDB-SP) fez
considerações sobre o trabalho desenvolvido pelo núcleo partidário no último ano, apresentando um
relatório com a relação das atividades desenvolvidas. Pediu o registro de ofício subscrito pela
Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadores dos Correios direcionado
ao Presidente do MDB Nacional que agradece a postura do MDB no processo político de privatização
dos Correios. A Presidente do MDB Mulher, Secretária Fátima Pelaes (MDB-AP), também pediu a
palavra e falou sobre o programa “Vem Mulher. Tome Partido”, cujo objetivo é buscar a filiação de
mais mulheres ao MDB. Disse que a campanha da Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é importante
para o MDB e fará com que as mulheres tenham maior participação na política. Agradeceu o apoio
do Presidente e pediu a ajuda de todos os mdbistas nesse projeto. O MDB Afro, por seu presidente,
Nestor José Maria Neto (MDB-BA), iniciou a sua fala parabenizando o Presidente Baleia e a précandidata à Presidência da República do MDB, Senadora Simone Tebet, por acolher e incorporar à
estrutura da campanha presidencial, o Conselho da Equidade Racial, que será um importante
instrumento de garantir os anseios da Comunidade Negra, tanto na construção do programa de
governo e de diálogo com a sociedade. Celebrou a participação qualificada MDB-AFRO Nacional e
nos Estados na construção de quadros para disputar as eleições em âmbito federal, contribuindo para
o aumento da bancada do partido, diante também da participação aguerrida na pré-campanha da
Senadora Simone Tebet, sendo o primeiro Núcleo a liderar o diálogo com a sociedade e demais
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setores da política para o fortalecimento da campanha. O Presidente Nacional Deputado Federal
Baleia Rossi (MDB-SP) registrou a chegada da Senadora Simone Tebet (MDB-MS) na reunião, que
foi recebida com aplausos por todos os presentes. O Presidente Nacional comunicou aos presentes
que o ex-Governador Germano Rigotto (MDB-RS) será o coordenador geral do Plano de Governo
da pré-candidata Senadora Simone Tebet (MDB-MS), o que foi aplaudido por todos os presentes.
Com a palavra, o ex-Governador Germano Rigotto (MDB-RS) agradeceu a confiança e registrou a
honra do convite. Elogiou a postura do Presidente Nacional na condução do processo. Em seguida,
fez considerações sobre as qualidades da Senadora Simone Tebet (MDB-MS), sobre a sua história
profissional e política e sobre a possibilidade de o partido sair maior dessa campanha. Falou sobre os
desafios do trabalho e pediu apoios de todos os mdbistas. Fez considerações sobre a coordenadora da
área econômica do plano de governo, que será a economista Elena Landau. O Presidente Deputado
Federal Baleia Rossi (MDB-SP) elogiou as escolhas e destacou as qualidades da economista. A
Senadora Simone Tebet (MDB-MS) cumprimentou os presentes. Falou sobre a sua história no MDB
e destacou a importância do maior partido do país na solução dos nossos problemas. Fez
considerações sobre o momento político atual e a importância de uma candidatura equilibrada. Disse
que o Brasil está passando por um momento complicado e que o MDB pode ser a solução de todos
os nossos problemas. Pediu a colaboração de todos nesse projeto. Falou que a sua candidatura tem
espaço para dialogar com todas as forças políticas. Detalhou as conversas que tem tido com outras
lideranças partidárias. E voltou a dizer que sua candidatura pode unir o país. Foi aplaudida
efusivamente. A Senadora Rose de Freitas (MDB-ES) pediu a palavra para saudar a sua amiga e
colega Senadora Simone Tebet (MDB-MS). Falou sobre a importância de uma candidatura feminina
à presidência da república, dizendo que esse é o momento para colocar as mulheres em evidência.
Disse que relembrou da importância do MDB na história democrática do país. Colocou-se à
disposição e destacou o orgulho que tem da posição do MDB. Elogiou, por fim, a postura do
Presidente Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP) com esse movimento feminino. O Deputado
Federal e Presidente da FUG Nacional Alceu Moreira (MDB-RS) pediu a palavra para dizer que o
MDB precisa, antes de tudo, construir um discurso marcante que faça a diferença na campanha e que
seja diferente dos dois polos existentes. Falou que o plano econômico precisa atender a nova
economia e que busque na pobreza a solução dos problemas. O Presidente Nacional e Deputado
Federal Baleia Rossi (MDB-SP) apresentou o responsável pelo marketing da campanha da Senadora
Simone Tebet (MDB-MS), elogiando o seu trabalho e o sucesso em outras campanhas. Com a palavra,
o publicitário Felipe Soutello falou sobre a sua história profissional, a sua experiência em outras
campanhas e registrou a honra de ser escolhido para conduzir esse desafio. Considera o MDB
fundamental para construir uma solução para o país. Em seguida, fez uma apresentação sobre o
potencial da candidatura da Senadora Simone Tebet (MDB-MS), destacando a ausência de rejeição
e a sua facilidade em dialogar com todos os setores da sociedade. Falou sobre a caminhada (chamada
de Caminhada da Esperança) que tem sido feita pela pré-candidata e o discurso utilizado nessa etapa,
que tem buscado destacar a força do MDB na solução dos problemas do país. Pontou os próximos
passos e o trabalho que será realizado nas mídias sociais. Falou também sobre o contato que tem tido
com a mídia, especialmente, com os jornalistas, visando à divulgação do trabalho da pré-candidata.
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Defendeu a importância do rádio na divulgação da campanha e que tem sido produzido bastante
material de áudio. Avisou dos próximos compromissos da campanha e apresentou o novo ambiente
visual que passou a ser adotado no material de divulgação. O Senador Confúcio Moura (MDB-RO)
falou que o MDB historicamente não apoia de forma unificada os seus candidatos à Presidência da
República. Disse que, normalmente, os órgãos partidários estaduais tomam posições divergentes do
órgão nacional, e que essa circunstância precisa ser observada na campanha. Falou sobre a
importância da união no âmbito do partido e que precisa haver um diálogo maior com a base. No
mais, apoiou a condução do partido e elogiou a escolha do coordenador geral do Plano de Governo e
os projetos propostos, especialmente a busca pela filiação de mais mulheres ao partido. O ex-Ministro
Carlos Marum (MDB-MS) cumprimentou os presentes e também elogiou a escolha do coordenador
geral do Plano de Governo. Fez considerações sobre o atual eleitorado e que a campanha deve focar
em todos os gêneros. Criticou o uso da expressão caminhada da esperança, por entender que a
expressão esperança já foi utilizada em outras oportunidades e que não representa exatamente a
história do MDB. Acredita que a candidatura do MDB tem força para crescer, mas que precisa
dialogar com outros partidos do centro. Parabenizou a Senadora Simone Tebet (MDB-MS) e voltou
a dizer que acredita em sua candidatura. O Senador Marcelo Castro (MDB-PI) também elogiou a
escolha do coordenador geral do Plano de Governo. Acha que a escolha da Senador Simone Tebet
(MDB-MS) foi excelente para o MDB. Acredita que o partido não tem nada a perder com a sua
candidatura. Destacou as qualidades da Senadora, mas entende que a campanha precisa de um
discurso diferenciado, um slogan, uma música, que viabilize a sua candidatura e ganhe a simpatia da
população. Entende que a rejeição das mulheres à reeleição do Presidente Bolsonaro pode ser um
bom motivo para a construção desse discurso. O Senador Carlos Viana (MDB-MG) agradeceu a
acolhida no partido e destacou a alegria de passar a fazer parte do maior partido do país. Falou um
pouco sobre a sua história e das eleições das quais já participou. Disse que quer colaborar com o
partido e colocou o seu nome para concorrer ao Governo de Minas Gerais. Agradeceu o apoio que
recebeu do Presidente e dos seus colegas mdbistas do Senado. Fez considerações sobre a importância
do MDB em solucionar os problemas do Brasil. Acha que a campanha não deve centralizar
necessariamente no fato da pré-candidata do MDB ser mulher. Na sua perspectiva, o discurso deve
ser de que o MDB vai entregar soluções para o futuro, como fez em toda a sua história. A Senadora
Nilda Gondim (MDB-PB) cumprimentou os presentes e também destacou as qualidades da Senadora
Simone Tebet (MDB-MS). Considerou relevante a do publicitário, que pontou a importância das
mulheres no cenário político. Acredita que a campanha da Senadora tem grande potencial de
crescimento. O ex-Deputado Federal Lelo Coimbra (MDB-ES) compartilhou do mesmo sentimento
do Senador Marcelo Castro (MDB-PI) e também entende que o MDB só tem a ganhar com a
candidatura da Senadora Simone Tebet (MDB-MS). Acha que a campanha precisa centralizar em três
pontos: descobrir como furar a bolha da polarização, como o eleitor vai descobrir a pessoa da
Senadora e como será trabalhada a rejeição dos demais candidatos. Pediu ao Presidente que falasse
um pouco sobre a eventual possibilidade de o MDB firmar parceria ou federação com outros partidos
políticos. O Deputado Federal Raul Henry (MDB-PE), incialmente, elogiou a postura do Presidente,
que conseguiu cumprir todos os compromissos firmados quando da sua escolha. Depois de anos de
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vida partidária, não lembra de ter presenciado essa postura que o MDB tem tomado em temas
delicados. Elogiou a escolha da Senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata e,
igualmente, a escolha do coordenador geral do Plano de Governo. Sob outra vertente, na mesma linha
do ex-Deputado Federal Lelo Coimbra (MDB-ES), entende que o partido precisa ter uma agenda
definida e clara na análise de eventual parceria com outros partidos políticos. O Presidente Nacional
Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP) disse que todas as conversas sobre as federações são
iniciais e que não há nada definido. Afirmou que nenhuma decisão será tomada isoladamente pelo
Presidente, sem a participação efetiva da Executiva Nacional. Disse que eventuais conversas serão
compartilhadas a todos. Acredita que novas conversas sobre o assunto poderão ocorrer na próxima
semana. A ex-Deputada Federal Tetê Bezerra (MDB-MT) fez considerações sobre uma pesquisa
realizada em seu Estado, que destacou a fome como um grave problema no país. Acha que a Senadora
Simone Tebet (MDB-MS) tem todas as qualidades para seguir em sua campanha. Acredita que todas
as mulheres do MDB precisam estar unidas e juntas nessa campanha. Entende que as informações da
campanha precisam ser compartilhadas com mais antecedência, justamente para que as mulheres
possam estar unidas nesse processo. Falou que apresentou uma carta formal à Presidência do MDB
Nacional colocando o MDB Mulher à disposição da campanha. O MDB Jovem, na pessoa do seu
Vice-Presidente, Ivon Lendi (MDB-PI), cumprimentou os presentes e disse que a juventude está
unida em prol da candidatura da Senadora Simone Tebet (MDB-MS). Falou que a campanha precisa
passar pela juventude. Entende que a Senadora precisa se apresentar mais para a juventude, dar mais
atenção, ter mais empolgação, se doar mais para a campanha. Destacou que o próprio MDB ainda
não conhece a Senadora. Colocou o MDB Jovem à disposição e frisou que acredita nesse projeto. O
Prefeito de Porto Alegre Sebastião Coelho (MDB-RS) se colocou à disposição da campanha e fez
considerações sobre a apresentação do publicitário, tendo frisado que também não considera
adequada a expressão caminhada da esperança como slogan da campanha. Acredita que deve haver
uma boa sintonia do publicitário com o político. Ao final, pediu apoio do MDB no tema da mobilidade
urbana, dizendo que considera relevante esse tema para as soluções dos problemas do país. O Prefeito
de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB-SP), cumprimentou e se apresentou aos presentes. Falou
brevemente sobre a sua história política. Sugeriu um grande encontro em São Paulo com os prefeitos
do MDB com vistas à apresentar e divulgar a candidatura da Senadora Simone Tebet (MDB-MS). A
Presidente do MDB Mulher, Secretária Fátima Pelaes (MDB-RO), voltou a tecer considerações
sobre a participação do MDB Mulher na campanha da Senadora Simone Tebet (MDB-MS), também
fazendo referência à carta que foi entregue ao MDB Nacional. Disse que as mulheres do MDB
precisam estar unidas e que devem ter espaço na campanha. O Senador Marcelo Castro (MDB-PI)
pediu a palavra novamente para destacar a importância das mídias sociais na campanha. Sugeriu que
o partido se prepare para esse novo estilo de fazer política. Ao final, a palavra retornou ao publicitário
Felipe Soutello, que teceu considerações a respeito de todas as manifestações que foram feitas sobre
o trabalho que apresentou. Respondeu todas as colocações, pontuando seu posicionamento sobre cada
um dos tópicos. Ao final, o Presidente Nacional Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP)
comunicou que o trabalho desenvolvido para incorporação do compliance à estrutura partidária, como
previsto em acordo firmado com o Ministério Público Eleitoral, com o aval do Tribunal Superior
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Eleitoral, ficou pronto e será objeto de deliberação na próxima reunião da Executiva Nacional. Falou
que esse trabalho acarretará a alteração de normas do Estatuto e do Código de Ética. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião 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.
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