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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
424
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
[INCLUSÃO DE COMPLEMENTO] Para que a democracia interna seja fortalecida, a
plataforma virtual estará imersa nas 5 (cinco) dimensões da democracia intrapartidária,
quais sejam, participação, representação, competição, responsividade e transparência.
Dessa maneira, é necessário assegurar que a matriz socialista da sociedade tenha este
imersa em uma dinâmica intrapartidária.
Justificativa (Modificativa)
A inclusão de complemento na Tese 424, como redigido na emenda, justifica-se pela
necessidade de esclarecer no que consiste o fortalecimento da "democracia interna, por
meios digitais e presenciais". Com a complementação indicada, o conteúdo e a extensão da
democracia intrapartidária tornam-se ostensivos e precisamente indicados.
A participação, como primeira dimensão da democracia intrapartidária, deve
assegurar que a matriz socialista tenha facilitações e condições de compor os quadros PSB.
É por meio da participação que a parcela socialista da sociedade pode alcançar a
representação, segunda dimensão da democracia intrapartidária. Nesse contexto da
representação, é relevante que haja proporcionalidade entre a diversidade dos socialistas
brasileiros e a diversidade de quadros do PSB.
A competição, como terceira dimensão, é relevante para que os militantes mais
dispostos e com as ideias socialistas mais contributivas sejam selecionados para os cargos
de liderança no partido. Em suas respectivas searas de atuação, é necessário que haja
responsividade aos problemas enfrentados e, durante toda a experiência de condução de
suas atividades, transparência.
Ao possibilitar a imersão nas 5 (cinco) dimensões de democracia intrapartidária
indicadas acima, a plataforma virtual do partido contribui, de maneira clara e ostensiva, para
o fortalecimento da sua democracia interna e, consequentemente, para os objetivos e ideais
do partido como um todo.

