Como se inscrever para a tribuna popular?
A inscrição para a tribuna popular pode ser solicitada mediante representação de:
- um grupo de 30 (trinta) pessoas com domicílio eleitoral no município de Araraquara (SP);
ou
- uma entidade da sociedade civil organizada estabelecida no município de Araraquara (SP).

INSCRIÇÃO REPRESENTANDO UM GRUPO DE 30 (TRINTA) PESSOAS
COM DOMICÍLIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA (SP)
Para solicitar sua inscrição para a tribuna popular representando um grupo de 30 (trinta)
pessoas com domicílio eleitoral no município de Araraquara (SP), basta seguir os seguintes
passos:

1. Documentos necessários
a) ofício, em nome próprio, contendo as seguintes informações:
- nome, documento de identificação, título de eleitor, domicílio, telefone e e-mail para
contato da pessoa que irá fazer uso da palavra;
- data da sessão ordinária para a qual deseja ocupar a tribuna; e
- assunto objeto de sua fala, bem como o ponto de vista, favorável ou contrário,
quando se tratar de matéria inclusa na Ordem do Dia ou em trâmite nas Comissões
Permanentes.
Atenção! Telefone e e-mail para contato são importantes porque, em caso de indeferimento da inscrição ou
de deferimento da inscrição para sessão ordinária diversa daquela requerida, a pessoa inscrita será
individualmente notificada.

b) lista contendo nome, documento de identificação, título de eleitor, nome da genitora e
assinatura de, pelo menos, 30 (trinta) pessoas com domicílio eleitoral no Município;
Atenção! Nome, documento de identificação, título de eleitor e nome da genitora são importantes porque o
sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) exige o preenchimento
destes quatro itens no momento da consulta para verificação do domicílio eleitoral.

c) cópia do documento de identificação da pessoa inscrita; e
d) cópia do título de eleitor da pessoa inscrita.

2. Protocolizar os documentos junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de
Araraquara até às 17 (dezessete) horas do último dia útil que anteceder à data da sessão
ordinária em que se deseja ocupar a tribuna.

3. Acompanhar o deferimento ou indeferimento de sua solicitação no sítio eletrônico oficial
da Câmara Municipal de Araraquara a partir das 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos do
último dia útil que anteceder à data da correspondente sessão ordinária.

4. Caso sua inscrição seja deferida, compareça à Câmara Municipal na data da correspondente
sessão ordinária para fazer uso da palavra. A sessão ordinária inicia-se às 18 horas e a tribuna
popular é um de seus primeiros atos.

INSCRIÇÃO REPRESENTANDO UMA ENTIDADE DA SOCIEDADE
CIVIL

ORGANIZADA

ESTABELECIDA

NO

MUNICÍPIO

DE

ARARAQUARA (SP)
Para solicitar sua inscrição para a tribuna popular representando uma entidade da sociedade
civil organizada estabelecida no município de Araraquara (SP), basta seguir os seguintes
passos:

1. Documentos necessários
a) ofício, em nome da entidade, contendo as seguintes informações:
- nome, documento de identificação, título de eleitor, domicílio, telefone e e-mail para
contato da pessoa que irá fazer uso da palavra;
- nome, documento de identificação, domicílio, telefone e e-mail para contato da
entidade da sociedade civil organizada requerente;
- data da sessão ordinária para a qual deseja ocupar a tribuna; e
- assunto objeto de sua fala, bem como o ponto de vista, favorável ou contrário,
quando se tratar de matéria inclusa na Ordem do Dia ou em trâmite nas Comissões
Permanentes.
Atenção! Telefone e e-mail para contato são importantes porque, em caso de indeferimento da inscrição ou
de deferimento da inscrição para sessão ordinária diversa daquela requerida, a pessoa inscrita será
individualmente notificada.

b) cartão de CNPJ ou outro documento hábil que comprove ser estabelecida no município a
entidade da sociedade civil organizada requerente;
c) cópia do documento de identificação da pessoa inscrita; e
d) cópia do título de eleitor da pessoa inscrita.

2. Protocolizar os documentos junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de
Araraquara até às 17 (dezessete) horas do último dia útil que anteceder à data da sessão
ordinária em que se deseja ocupar a tribuna.

3. Acompanhar o deferimento ou indeferimento de sua solicitação no sítio eletrônico oficial
da Câmara Municipal de Araraquara a partir das 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos do
último dia útil que anteceder à data da correspondente sessão ordinária.

4. Caso sua inscrição seja deferida, compareça à Câmara Municipal na data da correspondente
sessão ordinária para fazer uso da palavra. A sessão ordinária inicia-se às 18 horas e a tribuna
popular é um de seus primeiros atos.

