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Aos 4 (quatro) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15h30, reuniu-se de forma
híbrida (presencialmente e virtualmente) a Comissão Executiva Nacional do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB. Constatado o quorum necessário, o Presidente Nacional do Partido
e Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP) iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Fez um resumo dos pontos que serão tratados na reunião. Como primeiro item de
pauta, o Presidente Nacional relacionou os Diretórios que fizeram as convenções e aqueles que
estavam com mandato a vencer. A Comissão Executiva Nacional decidiu, que aqueles Diretórios
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que estão com mandato em curso e que eventualmente não realizem convenção, poderão
formular requerimento solicitando a sua prorrogação diretamente ao Presidente, que terá
poderes para decidir monocraticamente pela respectiva prorrogação. Em acréscimo,
considerando o período eleitoral e a circunstância de que o Diretório Nacional terá seu mandato a
vencer próximo às eleições, ficou decidido pela Comissão Executiva Nacional pela prorrogação
excepcional do mandato do Diretório atual, por mais um ano, a partir do seu vencimento. Em
seguida, como segundo item da pauta, o Presidente Nacional fez considerações sobre as alterações no
Estatuto e no Código de Ética em decorrência do acordo firmado com o Ministério Público Eleitoral.
Diante de alguns questionamentos, foi passada a palavra ao advogado do partido, Renato Oliveira
Ramos, que fez um histórico do acordo e um breve resumo a respeito das alterações sugeridas. Falou
sobre as alterações de uma forma geral. A pedido do Deputado Federal Sérgio Souza (MDB-PR),
com o apoio do ex-Senador Wellington Salgado (MDB-MG), a deliberação sobre o tema foi
adiada por mais uma semana, ficando definido que aqueles que tenham sugestões ou dúvidas
sobre as minutas apresentadas entrem em contato diretamente com o advogado do partido. Em
seguida, foi passada a palavra ao publicitário Felipe Soutello que apresentou uma pesquisa qualitativa
sobre o momento eleitoral. Como item de interesse partidário, o Presidente fez um resumo das
decisões que tomou ad referendum da Executiva Nacional, assim relacionadas: - Prorrogação da
Comissão Provisória do MDB-PB; - Alteração dos membros da Comissão Provisória do MDB-ES; Prorrogação da Comissão Interventora do MDB-SE. Passada a palavra aos presentes, não houve
manifestação. Assim, sem qualquer ressalva ou questionamento, foram referendadas por
unanimidade as decisões proferidas pelo Presidente, que passam a integrar esta ata, ficando a
Secretaria responsável pelas devidas comunicações, observadas as particularidades de cada
decisão ora referendada. Ao final, o Presidente Nacional Baleia Rossi (MDB-SP) fez considerações
sobre a agenda da pré-candidata Simone Tebet (MDB-MS). O Deputado Federal Newton Cardoso
Jr. (MDB-MG) destacou a importância da candidatura da Simonte Tebet (MDB-MS) para o partido,
especialmente para Minas Gerais. A Senadora Simone Tebet (MDB-MS) falou sobre a importância
do apoio do partido para a sua candidatura. Disse que está à disposição do partido e que vai lutar por
sua candidatura. Ficou convocada uma nova reunião da Comissão Executiva Nacional para a próxima
quarta-feira, dia 11/05, às 10h. 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.

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C78C-005A-FAC4-8351
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NEWTON CARDOSO JUNIOR (CPF 012.XXX.XXX-99) em 12/05/2022 10:19:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RENATO OLIVEIRA RAMOS (CPF 611.XXX.XXX-34) em 12/05/2022 12:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI (CPF 178.XXX.XXX-29) em 13/05/2022 16:38:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://mdbnacional.1doc.com.br/verificacao/C78C-005A-FAC4-8351

