Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2021
Prezado Presidente do Diretório e Comissão Provisória,
Com apreço e consideração, certos do papel fundamental de Minas Gerais nas Prévias
do PSDB 2021, a Executiva Estadual instituiu o movimento “DIA 45”, que tem como
objetivo o cadastramento no aplicativo de votação e mobilização maciça dos filiados tucanos
de Minas, propondo a realização de um “Encontro de Filiados” em cada cidade.
O Diretório Estadual fixou como data limite para realização dessa mobilização o dia
13/11. Portanto, até essa data, a representação municipal deve reunir os filiados e mandatários
do seu município em uma data específica. Para um suporte efetivo do PSDB de Minas Gerais,
pedimos à representação municipal que nos comunique a data da realização do seu DIA 45.
Encaminhamos em anexo o modelo de ata do “Encontro de Filiados Municipal”, bem
como a listagem dos filiados, visando o contato para a mobilização e os dados como título e
zona eleitoral, que facilitarão o cadastramento no aplicativo “Prévias PSDB”, disponível nas
lojas APP Store e Google Play. Além disso, estamos enviando também uma lista para a
presença. Após a realização do “DIA 45”, pedimos que encaminhe ao Diretório Estadual por
e-mail a ata da realização da mobilização, a lista de presença, número de filiados e
mandatários cadastrados e fotos para divulgação.
Outra ação que sugerimos fazer, é designar uma ou mais pessoas como mobilizadores
que possam procurar os filiados, orientá-los e cadastrá-los, gentileza nos informe o nome e
telefone do mobilizador municipal.
Ressaltamos também a decisão da Executiva do Diretório Estadual de Minas Gerais,
que fechou questão em apoio a Eduardo Leite por acreditar que o Governador do Rio Grande
do Sul seja a figura aglutinadora do que almejamos para uma candidatura propositiva e longe
dos extremos, sendo ele uma proposta diferenciada para o presente e futuro do partido e da
Nação. Portanto, o Diretório Estadual do PSDB de Minas Gerais orienta e pede o voto para
Eduardo Leite, número 453.
Contando com a colaboração de todos, desde já, agradecemos.
Atenciosamente,
Deputado Federal Paulo Abi-Ackel
Presidente do Diretório Estadual do
PSDB de Minas Gerais
ANEXO:
ATA DO ENCONTRO DE FILIADOS
LISTA DE PRESENÇA NO DIA 45
LISTAGEM DOS FILIADOS COM CONTATO
LISTAGEM DOS FILIADOS COM O TÍTULO DE ELEITOR E ZONA
VÍDEO DAS PRÉVIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
LISTA DE PROBLEMAS
CONTATO DA OUVIDORIA PSDB-MG PARA APOIO E SOLUÇÃO DE DÚVIDAS
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