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Balanço REPUBLICANOS Minas 2020

ESPERANÇA E TRABALHO
Sabemos que 2020 foi um ano difícil. Muitos desafios com
uma pandemia que exigiu mudanças significativas em
todo o mundo. Mas o trabalho e o desejo de mudanças
continuam latentes.
Temos orgulho de ser um partido que vem crescendo não
apenas em números, mas também em qualidade. Colocar
o interesse da população em primeiro lugar segue como
nosso objetivo principal. Em Minas, mais mulheres e jovens
engajados e determinados em participar da política e fazer
a diferença. Foram eleitos 460 Republicanos, sendo 41
prefeitos, 21 vice-prefeitos e 391 vereadores.
Fazemos parte de um grupo forte, cuja liderança do
Deputado Marcos Pereira, nosso presidente nacional,
reforça a primazia do coletivo, e não do individual.
E assim seguimos. Nesse propósito maior, com a esperança
de que 2021 venha com novas perspectivas para vencer a
COVID-19. Além disso, que o trabalho dos novos gestores
modifique a realidade dos municípios e de Minas Gerais.

Gilberto Abramo - Presidente do Republicanos Minas Gerais

CLIQUE NAS IMAGENS PARA LER
A MATÉRIA COMPLETA
Jovens Republicanos Minas se
fortalece e firma projetos para 2021

Mulheres Republicanas Minas realiza
I Curso de Formação Política

Deputados do Republicanos Minas
aprovam PEC sobre a preservação dos
Lagos de Furnas e Peixoto

Deputado Carlos Henrique é reeleito
2º Secretário da Mesa Diretora da
Assembleia de Minas

ELEIÇÕES 2020 – Números consolidam
o crescimento do Republicanos em
Minas Gerais

Mulheres Eleitas em
Minas Gerais

Sancionada Lei do Vereador Jorge
Santos (Republicanos) que aumenta
proteção a mulheres em BH

Número de candidatas republicanas
cresce 60% nas Eleições 2020

Republicanos vota a favor da criação
do TRF em Minas

CÓDIGO BRASILEIRO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Republicanos tem impor tante
participação na aprovação do novo
Fundeb

DEPUTADO CHARLES SANTOS Lei
determina destinação de equipamentos
de saúde após pandemia

Lei determina que condomínios devem
comunicar episódios de violência
doméstica

FILIE-SE
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