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Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h, 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. Como item único da pauta, conforme decidido na última reunião, foi colocado em
votação as alterações no Estatuto e o novo Código de Ética, cujas minutas foram adaptadas em
decorrência do acordo firmado com o Ministério Público Eleitoral. O Presidente Nacional, Deputado
Federal Baleia Rossi (MDB-SP), ponderou que as alterações que não estejam diretamente
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relacionadas com a organização contábil e financeira do partido serão submetidas posteriormente à
Convenção Nacional para ratificação, mas, no que for possível, todas elas serão aplicadas
imediatamente, com vistas a dar cumprimento ao acordo firmado. As alterações serão publicadas no
Diário Oficial da União, como aviso de publicação em jornal de grande circulação, com antecedência
de 30 (trinta) dias da data da Convenção Nacional, como previsto no Estatuto. Com essas ressalvas,
a Comissão Executiva Nacional aprovou por unanimidade o projeto do novo Código de Ética e
as alterações no Estatuto partidário. Como item de interesse partidário, foi aprovada a alteração
do nome do Núcleo MDB Socioambiental para MDB Socioambiental e da Proteção Animal. A
Deputada Federal Dulce Miranda (MDB-TO) fez ponderações sobre a criação de um Núcleo
específico para tratar dos idosos. O Presidente Nacional considerou relevante a questão e solicitou à
Deputada Federal que fizesse um estudo a respeito e apresentasse uma proposta para a Comissão
Executiva Nacional. Em seguida, foi passada à palavra ao ex-Governador Germano Rigotto (MDBRS), que tem cuidado do plano de governo da pré-candidata do MDB à Presidência da República,
Senadora Simone Tebet (MDB-MS). O ex-Governador falou das reuniões que tem realizado para
concluir o trabalho. Agradeceu a colaboração do Presidente da FUG Nacional, Deputado Federal
Alceu Moreira (MDB-RS). Explicitou e detalhou as bases do programa. Colocou-se à disposição da
Comissão Executiva Nacional para detalhar essas bases e, principalmente, para ouvir sugestões a
respeito. O Presidente da FUG Nacional e Deputado Federal Alceu Moreira (MDB-RS) fez
considerações sobre a base do plano de governo, enfatizando os pontos que considera mais
importantes, como as escolas em tempo integral, a mobilidade urbana e o agronegócio. Acredita que
o plano de governo precisa ter a digital do MDB. O ex-Governador Germano Rigotto (MDB-RS),
em acréscimo, defendeu que a comunicação sobre o plano de governo precisa ser bem trabalhada para
chegar à população. Disse que a pré-candidata Simone Tebet (MDB-MS) tem facilidade e é bem
aceita em sua comunicação, o que deve ser explorado na campanha. O Deputado Federal Celso
Maldaner (MDB-SC) também fez considerações a respeito e, na mesma linha, entende que o
agronegócio precisa ter uma atenção especial. A Deputada Federal Dulce Miranda (MDB-TO), por
sua vez, acredita que deve haver uma atenção especial à juventude. O Deputado Federal Alceu
Moreira (MDB-RS), em nova manifestação, afirmou que o MDB não pode mais manter o discurso
de que a sua pré-candidata faz parte da terceira via, mas sim da melhor via e da melhor opção. O exSenador Gilvam Borges (MDB-AP) cumprimentou todos os presentes e, sobre a questão em
discussão, ponderou sobre a importância da educação como base no plano de governo. Defendeu que
a escola precisa ter uma atenção especial e que, na verdade, deveria haver uma grande revolução no
ensino do país. Falou sobre a experiência da escola agrícola. O Presidente Nacional agradeceu a
presença do Prefeito Luciano Vidal do MDB de Paraty-RJ. O Presidente do MDB Paraná, o Deputado
Estadual Anibelli Neto (MDB-PR), pediu a palavra para falar sobre a pré-candidata Simone Tebet
(MDB-MS). Fez elogios sobre a sua candidatura e disse que o MDB tem tudo para crescer com a sua
candidatura. O Senador Confúcio Moura (MDB-RO) entende que o MDB precisa agir rápido para
conquistar as bases e convencer os seus filiados da candidatura da Senadora Simone Tebet (MDBMS). Considera que o MDB não pode cometer os erros do passado. Também acha que a base do plano
de governo tem que ser a educação. O Presidente Nacional, Deputado Federal Baleia Rossi (MDBSP), falou do encontro que teve com os Presidentes Nacionais do PSDB e do Cidadania sobre eventual
união em prol de candidatura única à Presidência da República. Disse que será feita uma pesquisa
quantitativa e qualitativa bem ampla para definir a melhor candidatura, e que acredita que as pesquisas
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apontarão a Senadora Simone Tebet (MDB-MS) como a candidata mais viável. Fez um resumo de
todas as conquistas dos governos anteriores do MDB e acredita que o partido precisa ter protagonismo
no cenário nacional. Pontuou que a candidata do MDB tem empatia e tem tudo para crescer. Relatou
as próximas agendas da pré-candidata e que tem trabalhado para que a Senadora Simone Tebet
(MDB-MS) seja mais conhecida pela população. Fez novas considerações sobre o espaço que pode
ser preenchido pela Senadora Simone Tebet (MDB-MS) no cenário eleitoral, como a melhor opção
para o país. A Comissão Executiva Nacional concordou com esse direcionamento. Ao final, o exGovernador Germano Rigotto (MDB-RS) fez ponderações sobre todas as colocações dos presentes,
pontuando que todas elas serão consideradas na elaboração do plano de governo. Em acréscimo, o
ex-Deputado Federal e ex-Vice-Governador Tadeu Filiipelli (MDB-DF) elogiou o trabalho do exGovernador Germano Rigotto (MDB-RS) na condução da elaboração do plano de governo e, de uma
forma geral, concordou com todas as colocações, em especial com a importância da candidatura da
Senadora Simone Tebet (MDB-MS) para o partido. O Deputado Federal Newton Cardoso Jr. (MDBMG) reforçou a importância da pré-candidatura da Senadora Simone Tebet (MDB-MS) para o partido
e, fazendo referência a dados de uma pesquisa eleitoral, entende que a Senadora Simone Tebet (MDBMS) tem todas as condições para crescer no cenário eleitoral. O Presidente Nacional Baleia Rossi
(MDB-SP) registrou a presença do recém filiado ao partido o Deputado Federal Otoni de Paula
(MDB-RJ). 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 Tesoureiro Nacional Senador Marcelo Castro (MDB-PI), 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: 2FCD-F5EA-3383-A7DB
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RENATO OLIVEIRA RAMOS (CPF 611.XXX.XXX-34) em 12/05/2022 16:05:11 (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 12/05/2022 17:49:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO COSTA E CASTRO (CPF 023.XXX.XXX-04) em 12/05/2022 18:29:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NEWTON CARDOSO JUNIOR (CPF 012.XXX.XXX-99) em 12/05/2022 20:22:17 (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/2FCD-F5EA-3383-A7DB

