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Excia:

Tendo en* visda a oportu*ida& qÉ^Hâ se cfereÕe com esta ar*diêrpia na &fa de hoie, Fara traÍar dos processos
relacionados aos métodos de votação e apuração dos volos nas próxirnas eleições, ünns à v. preseaça para
trazer o clamor da sociedade Brasileira desejosa de eleições ssguras, com escrutínio transparente resultando emeleições ha*esÉas- Sâo várie 6 a§Fctos relacio*a&s rre grandes dis*.rssões sobre urnas ektrônicâs,
segurffiça qlEnto a v§c*a@ externâ, faudes progranÉe§ transr*issêa & dadre ei tuaflzaçôes de resrftadospassíveis de manipul4Ões' Corsideran&, contudo, a recessid& se &ixs turdo prepa.ado ptra o pteÊto q.e iáse avizinha, elencamos adiante, o quê a Sociedade Brasileira espêrâ - nada mais do que o cumprimento da Leie da Ccretituicão. Nesse senti#, elencamos:

1' vota impresso êÍr} atendinento à Lei Í3.165ÍÍ5 - entendemos das dificukhdes de se conseguir a
completa implantação confonne manda a Lei, por isso, próximo item:2' veto em #ula de papel c$T! urna de lsna enr to& à ueçoe* eâeÊtorâis er.e nfu pcssuírem urras
eletrÕnirc, ps esÉeren &sprovi* de Fnpess**, csrFsrne deÉegrrlirm ac*Éada Le1 T31 detgfrEirsação
aterde à Resoluçáo de Contingências no z3.wzt1üqle trata da substituiçâo &s umas não funcionais por
umas de lona e votaçâo em cédula de papel.

3' O escrutÍnio &s votos, seiarn eles impressm o* cécfuk de Fpel, *vçrá s+r prúàlica, atenderdo o art.
37 & CFl88 (morali@, p.rb}lcidade, cit:&rÉ, e a,npla *scci4o; tanr*m Ê66 terÍnos da H
9'5g,197' artigo s e do a*igo 192 do codiF Eleitoral, todos relaciondos com a contagern, cédula por
cédula, ou seja' vcto a voto, mnsiderando serabsolutamente ILEGAL e I&IGRAL o escrutínia feÍto de
farma secreta pela prÕpr;a rr}qu*na, comc afiás, ver* sen& re*liza&t FÉ lS sros.4' &te os escnrtí#os tribfieâ§ §elam rea§izadre irneffianrefite r@ ú eficêrr*ÍFrrto do pbito enr cada
seçãa eleitord' em atendir*entc à Resolu@ no 23-399114, irct*indo a respe<*iva enrissãe do boletim
referente ao citado esutínio, que deverá serassindo pelos mesários, fiscais de partído elou eleitoresque se credenciem, üistrib{'Iinds'se as vias erft Íro mÍnirno de 05 (eirco} áxando-se ainda, uma delas em
lacal visívef a todos-

5' Que todas es votos &vidamente cont*s e apr.rados seiam, &forma organizda qra*ta as res1tdos
apurados, reintrodr:zidos nas respectivas urÍr€rs de lona ou caÍxas acopladas às umas eletônicas cornirpresorasacopl&s, lacrand+.as paaeyantud recoírtqemf$tLEã, nafonna da bi.

Estas são, Sr- Presidente, âs mnsideraçÕes da §mie&de Brasileira, hole representda por dezenas de
movirnentos civis em coalizáo em §onrrergências, qt*e, mmo preambularme*te gitdo, exigem tão somsste oelmprimento da Lei e & Carta ir@na no qr"e tarqe a Fro€§so ebÊtoral a ser dminlstr*la For este
Egrr4úoTribunal eseL,§ reprre*tartes e*t*.eis e beis.
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