1.
2.

Crie seu cadastro de pré-filiado no endereço
www.redesustentabilidade.org.br/filie-se;

3.

É essencial que o filiado conheça e aprove o
Programa e Estatuto da REDE, particularmente
os Capítulos III e IV, que versam sobre o
procedimento a ser cumprido para a efetivação
da filiação e os direitos e deveres do filiado.
Apenas as filiações que cumprirem com estas
regras serão aceitas;

Entregue esta Ficha de Filiação preenchida e
assinada para a direção estadual de onde você
tem seu título de eleitor, após a realização do
curso de Formação Política;

vez confirmada sua filiação, você receberá
4. Uma
os boletos para pagamento da contribuição
estatutária dos filiados;

5.

Aos filiados que estejam em dia com suas
responsabilidades estatutárias, é assegurada
a participação, via consenso progressivo ou
voto, nas decisões das instâncias partidárias,
particularmente nos congressos e conferências
para a escolha de candidatos e na eleição da
direção.

6.

Se você for filiado a outro partido político,
providencie sua desfiliação antes de entregar
sua Ficha de Filiação à direção regional da REDE.

FICHA DE FILIAÇÃO

Nome

Nome do pai

Nome social

Nome da mãe

Título de eleitor

Zona

Seção

Município

Data de nascimento

Naturalidade

Tipo de filiação

Telefone residencial

Cívica

UF

Exerce ou já exerceu mandato eletivo? Quais?

UF

Ocupa ou já ocupou funções em administrações municipais, estaduais ou federais? Quais?

Endereço

Bairro

Plena

Desempenha atividades em movimentos sociais, ONGs ou sindicatos? Quais?

Cidade

UF

Telefone comercial

Já foi filiado a outros partidos? Quais?

Celular

Email
Assinatura do requerente
Identidade

CPF

Profissão

Órgão expeditor

Estado civil

Assinatura do abonador

UF

Declaro que estou de acordo com o programa e estatuto da REDE e que tenho
ciência que esta ficha somente terá validade após o deferimento do pedido
de registro pelo TSE e que a omissão de qualquer informação aqui requerida
pode resultar no indeferimento da filiação.

Grau de instrução
Data

Assinatura do eleitor

