
 
MOÇÃO EM APOIO AO PLEBISCITO POPULAR POR UMA CONSTITUINTE 
EXCLUSIVA E SOBERANA DO SISTEMA POLÍTICO 

 
Tendo a compreensão de que o Estado brasileiro vive um processo permanente de 
construção e consolidação de sua democracia em decorrência dos avanços 
conquistados a partir das lutas e mobilizações da classe trabalhadora e dos 
movimentos populares progressistas, nós, profissionais de comunicação e lideranças 
sociais presentes à XVIII Plenária Nacional do FNDC – Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação, realizada de 25 a 27 de abril no município de 
Guararema, Estado de São Paulo, manifestamos total e irrestrito apoio à realização 
do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema 
Político. 
 
Os participantes reunidos nesta Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação, eleitos por suas entidades e comitês, compreendem que é mais que 
urgente a implementação de um novo sistema político em nosso país que garanta 
direitos iguais e transparência total durante todas as etapas estabelecidas no 
processo das disputas eleitorais. Incluindo aqui as formas de financiamento de 
campanhas e suas respectivas prestações de contas. 
 
Para além das mudanças necessárias nos campos político partidário e institucional, 
o Plebiscito surge como ferramenta de discussão coletiva da sociedade sobre um 
novo sistema político que observe as verdadeiras condições de representação e 
participação do cidadão nas conduções dos processos eleitorais e do Estado 
brasileiro. 
 
Queremos, desta forma, ver respeitado o direito que todo cidadão brasileiro tem de 
agir e interagir em todas as etapas do processo eleitoral, assim como durante o 
período pertinente aos mandatos consolidados a partir das vitórias nas urnas. Assim, 
escolher, acompanhar e intervir nos processos eleitorais passam a ser direitos 
explícitos e inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros.   
 
Desta forma, reiteramos nosso apoio ao Plebiscito Popular por Uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político e fazemos saber que esta luta fará 
parte do cronograma de ações das instâncias constitutivas do Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação, assim como de suas entidades filiadas. 
 


