
 
 

 

 

Brasília, 05 de agosto de 2019. 

 

Camaradas Dirigentes Estaduais 

 

 Desde a realização do Congresso Extraordinário em março, está em curso o 

importante processo de integração ao PCdoB dos quadros oriundos do PPL. Hoje a 

composição do Comitê Central, da Comissão Politica Nacional e da Comissão Executiva 

Nacional expressa este novo estágio. 

 Sobre este processo nos estados e municípios, a Secretaria Nacional de Organização 

encaminha as orientações a seguir: 

A - Reafirmar necessidade de manter a Comissão Estadual de Enlace até 

Conferências Estaduais. 

B - Orientar a participação desde já, como convidados /as, de Camaradas 

oriundos do PPL no ambiente de direção (nos Comitês Estaduais, nas Comissões 

Políticas e nas Comissões Executivas) 

C - Integrar filiados / militantes oriundos do PPL (já inseridos no PCdoB Digital) 

nas bases partidárias.  

Sobre a composição das instâncias partidárias, o caminho é a construção política que 

propicie integração equilibrada de todos quanto necessário. 

Cabe à cada Comissão Estadual de Enlace examinar e formular proposta de 

proporção da composição da direção a ser eleita na Conferência Estadual de tal maneira 

que reflita a necessária integração, além de examinar e construir as propostas para a 

composição dos Comitês Municipais.  

Levar em conta a relevância política de assegurar a participação dos quadros com 

suas diferentes potencialidades e compor o novo Comitê Estadual com um número de 

membros capaz de incorporar com inteireza a necessidade expressa neste diálogo político.  

 Progressivamente construir parâmetros que expressem esta integração em todos os 

níveis de direção: Comitê Estadual, Comissão Política Estadual e Comissão Executiva. 

As propostas oriundas das Comissões Estaduais de Enlace serão submetidas à 

Comissão Nacional de Organização.  O Secretário Nacional de Organização e o Camarada 

Márcio Cabreira (Membro da CPN) conduzirão este processo, ouvida a Presidente Luciana 

Santos e o Vice-Presidente Sergio Rubens em caso de alguma pendência.   

 Encaminhamentos: 

1 - As Comissões de Enlace Estaduais devem manter funcionamento desde já 

até a realização das Conferências estaduais. 

2 - Enviar para a organizacao@pcdob.org um breve relato sobre o nível dos 

entendimentos no Estado até dia 09/08. 

3 - Enviar a proposta de composição desenvolvida de Comitê Estadual, 

Comissão Politica e Executiva até 30 de setembro. 

  

 Saudações socialistas. 

 

 Fábio Tokarski 

 Secretário Nacional de Organização do PCdoB 
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