
 
 

CIRCULAR DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PLEBISCITO CONSTITUINTE 

 

 

Companheiros e companheiras, 

 

Sabemos da importância que a conquista da pauta da Reforma Política 

representa para a sociedade brasileira hoje. Sabemos também que esta 

conquista só virá com a organização e mobilização popular. Com essa 

compreensão os mais diversos setores organizados da sociedade civil brasileira, 

como movimentos sociais, partidos políticos e organizações de esquerda vem se 

articulando e construindo a campanha e os comitês do Plebiscito Popular por 

uma Constituinte Exclusiva e Soberana sobre o sistema político por todos os 

estados do Brasil. 

Entre os dias 01 a 07 de setembro de 2014 a campanha do Plebiscito 

Popular vai instalar urnas em todo o país e coletará votos. Para organizar o 

processo de votação, a Secretaria Operativa Nacional do Plebiscito divulgou a 

circular nº 15 da campanha, contendo o manual de orientações e os materiais 

necessários à realização da votação. Segue o link para acesso às informações, 

link. 

Nas universidades em que estamos inseridos devemos mobilizar os 

estudantes de agronomia e organizar urnas para votação em locais de grande 

circulação de pessoas, CA(s) ou DA(s) do curso, compreendendo a conjuntura 

local de cada universidade. 

Enquanto estudantes de agronomia e militantes do movimento estudantil 

devemos nos compreender como agentes participantes desse processo e agir 

de forma a potencializa-lo, fortalecendo os espaços de luta social e auxiliando 

na criação das condições reais para a transformação do sistema político 

brasileiro. 

http://www.plebiscitoconstituinte.org.br/material/manual-de-organiza%C3%A7%C3%A3o-da-vota%C3%A7%C3%A3o-e-kit-de-materiais


 

Por fim, reiteramos que os nossos esforços devem estar focados para a 

construção de reflexões sobre a importância desse momento para a conjuntura 

política e social do país. Devemos buscar o aprofundamento do nosso acumulo 

no debate sobre a reforma política e sobre as necessidades para se avançar 

num sistema político que esteja a serviço da democracia e dos anseios da 

maioria da população. 
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“Sou estudante de Agronomia, sou FEAB!” 

 

 

28 de agosto de 2014. 


