
você acha que o congresso federal

irá topar uma reforma que mexa em

seus privilégios? não !

vamos continuar buscando a

reforma política como o povo quer!

450 organizações sociais se mobilizaram

7,5 milhões de pessoas votaram a favor do plebiscito
REFORMA POLÍTICA é prioridade para o governo

AGORA É OFICIAL



De 1 a 7 de setembro, um plebiscito popular 
recolheu 7.754.436 milhões de votos em todo o 
país respondendo à seguinte pergunta: “Você é 
a favor de uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político?". 97% das 
pessoas disseram “SIM”. O resultado foi 
entregue aos três poderes da República (à 
presidente Dilma Rousseff, ao Congresso 
Federal e ao Judiciário) exigindo que esse 
mesmo plebiscito agora fosse realizado de 
modo oficial, pelo próprio governo, para que seu 
resultado ganhasse força de lei. 
 
Na ocasião da entrega, e mesmo depois, a presi-
dente Dilma afirmou concordar com a necessi-
dade de um plebiscito para fazer a reforma 
política, que só poderia ser feita com partici-
pação popular, pois acredita que esse 
congresso não se “autoreformará”. 
 
Nos últimos dias, entretanto, a mídia plantou 
uma grande confusão, como se a polêmica 
sobre a reforma política fosse entre duas 
formas de consulta popular:um plebiscito ou um 
referendo.
 
A falsa polêmica contrapõe uma proposta na 
qual os deputados juntaram todos os 37 proje-
tos que tratavam de reforma política e os 

transformaram em um único  PEC (Projeto de 
Emenda Constitucional) que não toca nos 
principais problemas do nosso sistema político. 
Após essa aprovação, levariam o resultado para 
uma votação (referendo), na qual o povo diria 
"sim" ou "não". Na nossa proposta, um projeto 
de Decreto Legislativo (PDL 1508/2014), será feito 
um Plebiscito Oficial sobre a convocação de 
uma Constituinte, Exclusiva e Soberana do 
Sistema político, ou seja, uma assembleia de 
representantes do povo, livremente eleita, difer-
ente do próprio Congresso, que promova as 
mudanças necessárias no sistema político e 
que uma vez terminado o seu trabalho seja 
dissolvida. Isso porque não acreditamos que o 
atual Congresso fará uma verdadeira reforma, 
reforma esta que possa colocar em questão 
seus próprios privilégios. 
 
Sabemos que a nossa proposta só será apro-
vada com muita luta e mobilização social, pois 
fere os interesses e privilégios dos que se 
beneficiam do atual sistema político. Por isso, 
convidamos todos aqueles que votaram no 
plebiscito popular e todos aqueles que desejam 
mudanças profundas na sociedade brasileira a 
se mobilizarem conosco!

A hora é agora!

ACESSE, REPLIQUE OS CONTEÚDOS E ESPALHE !

facebook.com/plebiscitoconstituinte
plebiscitoconstituinte.org.br

AGORA É OFICIAL


