Comissão das Prévias do PSDB

Ao Presidente da Comissão Executiva Nacional do PSDB
Ex-Ministro e Ex-Deputado Federal Bruno Araújo.

Prezado Presidente,

Após várias reuniões, e ouvindo todos os seguimentos do partido, apresentamos à Comissão
Executiva Nacional do PSDB, a seguinte proposta de modelo de prévias para a escolha do próximo
candidato do PSDB à Presidência da República:
1 – Introdução
Trata-se da fundamentação da proposta para a formação do Colégio Eleitoral, responsável
pela escolha do candidato do PSDB, mediante realização de consultas primárias, a partir de quatro
grupos distintos, todos com peso unitário de 25% do total de votos (observada a proporcionalidade).
Os quatro segmentos são os seguintes: Grupo I: Filiados. Grupo II: Prefeitos, VicePrefeitos. Grupo III: Vereadores, Deputados Estaduais e Distritais. E, Grupo IV: Governadores,
Vice-Governadores, Ex-Presidentes e o atual da Comissão Executiva Nacional do PSDB. Senadores
da República e Deputados Federais.
2 – Fundamentação

Grupo I: Filiados.

Este grupo representará a visão nacional do filiado, potencializando a conexão direta entre o
candidato com os anseios do eleitorado. Assim, a base do partido será ativada, gerando o efetivo
engajamento, responsável pela formação e ampliação da militância.

Grupo II: Prefeitos, Vice-Prefeitos.

Este grupo representa titulares de cargos de chefia no executivo municipal, incluindo, os que
estiverem na condição de vice.
Trata-se de reconhecimento, da importância dos prefeitos, derivado da Constituição, na
medida em que aos prefeitos foi confiada a gestão dos assuntos de interesse próximos da população,
todos, inclusive, os mais importantes, tais como: educação e saúde. Note-se que o texto

constitucional segregou em momentos distintos as eleições municipais das nacionais, justamente,
para dar ênfase às matérias, contidas no artigo 30, de interesse local.
Prefeitos são atores políticos detentores de grande poder de influência, inclusive, a partir dos
seus secretários municipais e suas bancadas nas câmaras municipais.

Grupo III: Vereadores, Deputados Estaduais e Distritais.

Este grupo representa a visão subnacional, numa perspectiva dos legislativos locais e
estaduais, contemplando uma visão de conjunto mais acurada e balanceada, considerando tanto
questões locais, quanto regionais.
Desta forma, seria dada a importância necessária e devida às questões fundamentais para o
futuro do país, tais como: educação básica, segurança pública, moradia, atendimento básico da
saúde e mobilidade.
Os deputados estaduais representarão 50% do peso total do grupo, enquanto que os
vereadores representarão os demais 50%.

Grupo IV: Governadores, Vice-Governadores. Ex-Presidentes, e o atual, da Comissão
Executiva Nacional do PSDB. Senadores da República e Deputados Federais.

Este grupo representa o núcleo federativo do Colégio Eleitoral no processo de escolha,
considerando que a própria Constituição atribuiu pesos diferentes às representações estaduais na
Câmara (mínimo de oito e máximo de 70 deputados federais), em função do tamanho da população
de cada estado, e paridade numérica na representação no Senado.
Vale destacar aqui a valorização da performance obtida pelas representações estaduais do
partido nas eleições para o Congresso. Os estados que mais elegerem representantes terão maior
peso nas prévias. Inclusive, levando-se em consideração que os fundos eleitoral e partidário, além
do tempo de rádio e televisão, são constituídos a partir do número de deputados federais, eleitos
pelo partido no último pleito, é justo que os deputados federais recebam tratamento compatível com
sua importância.
A presença dos governadores de estado neste grupo contempla, a partir da avaliação de
quem comanda grandes estruturas administrativas, a complexidade pertinente à gestão da
administração pública.
Desta forma, o processo valorizará os governadores do PSDB e dará destaque a atributos
importantes para o exercício da presidência, tais como: capacidade de gestão, agilidade decisória,
liderança para comandar máquina pública, visão estratégica de futuro, capacidade para suportar

pressões corporativas, compromisso com a economicidade, e com os demais princípios que regem a
administração pública, entre outros fatores, próprios da função executiva.
Os Ex-Presidentes, incluindo o atual, da Comissão Executiva Nacional representam o
respeito à história do PSDB.
3 – Considerações Complementares

A elaboração dessa proposta levou em consideração as características históricas do PSDB, o
respeito aos princípios constitucionais (Art. 17) e à legislação partidária vigente, a elevação das
chances de vitória, e a busca da unidade imprescindível para a vitória, a partir da ativa mobilização
de todas as esferas e instâncias partidárias.
Preparando-se, dessa maneira, o ambiente propício para uma grande Convenção do PSDB à
presidência, em 2022, num processo participativo, legítimo e democrático de escolha.
Por fim, esta comissão propõe o seguinte calendário: 20/09 inscrições dos candidatos; 18/10
início dos debates; 21 de novembro de 2021 para a realização das prévias e 28/11/2021, em caso de
segundo turno (se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos válidos). Podendo
participar todos os que estiverem filiados ao PSDB até o dia 31 de maio de 2021.
Informamos, ainda, que esta proposta foi aprovada pela maioria absoluta dos membros da
Comissão. Outras propostas foram apresentadas, mas não aprovadas, entre elas: a) a criação de um
colégio eleitoral único formado apenas pelos filiados do partido, com voto paritário; b) a inclusão
dos membros das comissões executivas estaduais no Grupo II; e, c) recomendação para que, onde
houver prévias estaduais, sua realização ocorra na data prevista para a realização das prévias
nacionais.
Cordialmente,
Brasília, 31 de maio de 2021.
José Aníbal (Coordenador)
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