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CIRCULAR 004– 30/06/2021
COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL DO 7º CONGRESSO DO PSOL

Reunida dia 30 de junho de 2021 a comissão organizadora nacional debateu de deliberou as seguintes
orientações e encaminhamentos:

SOBRE ALTERAÇÃO DE AGENDAMENTO DE DEBATES DO DIA 3 DE JULHO:

Em decorrência dos atos nacionais do dia 3 de julho, dia nacional de luta pela Fora Bolsonaro, a
comissão nacional organizadora do VII Congresso do PSOL resolve que os municípios que marcaram
debates online para o dia 3 de julho poderão remarcar com flexibilidade esse debate, informando por
e-mail (7congresso@psol50.org.br) com assunto “Remarcação debate dia 3 de julho” o adiamento e a
nova data e horário.

SOBRE LISTAS DE FILIADOS APTOS, CALENDARIO DE AGENDAMENTOS, SEPARAÇÃO DE LISTAS POR
LOCAIS DE VOTAÇÃO.

A Comissão Organizadora Nacional disponibilizou hoje no site do congresso, depois de processar os
recursos, pedidos de opção de militância e nome social, a lista de filiados aptos final por estado e
também a consulta por nome ou titulo. Também foi estabelecido o seguinte calendário:

Até 8/07/21 os municípios com direito a mais de um ponto de votação devem informar o
critério/forma de separação da lista, de acordo com a convocatória nacional em seu artigo 23
parágrafo 2º, para que a Comissão Nacional providencie a lista padrão e publique no site nacional os
locais onde cada filiado deve votar, enviando e-mail para 7congresso@psol50.org.br

11/07 - Será aberto, pelo site do congresso, o agendamento das votações em urna nos municípios, já
informando os locais de urna.

11/07 - A Comissão Organizadora Nacional disponibilizará as listas de presença, cédula, atas e demais
documentos padrões que deverão ser reproduzidos pelos organizadores das votações em urna.

13 a 18/07 - Para municípios com mais de um local de votação, onde houve a divisão de listas por local
de votação, será disponibilizada por meio de plataforma online no site do congresso, formulário para
solicitações de troca de local de votação (dentro do mesmo município).

20/07 - Divulgação da lista de presença final.
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