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Apoiamento de Eleitores (Resolução TSE nº 23.465/2015, art.  12, § 1 (Lei nº 9.096/95, art. 9º. § 1º)

Nome da agremiação partidária: PARTIDO DO ESPORTE - Sigla: PE - CNPJ 22.840.305/0001-44

Apoiamento de Eleitores (Resolução TSE nº 23.465/2015, art.  12, § 1 (Lei nº 9.096/95, art. 9º. § 1º)

Em pleno uso e gozo dos meus direitos políticos, declaro para os devidos fins que não sou filiado a nenhum partido político, e 
abaixo assino meu apoio a criação do Partido do Esporte - PE, ciente que este documento não representará filiação partidária. 

Favor preencher com letra de forma

Em pleno uso e gozo dos meus direitos políticos, declaro para os devidos fins que não sou filiado a nenhum partido político, e 
abaixo assino meu apoio a criação do Partido do Esporte - PE, ciente que este documento não representará filiação partidária. 

Favor preencher com letra de forma
Nome do (a) apoiador (a): (sem abreviação)Nome do (a) apoiador (a): (sem abreviação) Data de Nascimento:Data de Nascimento:

Nome completo da mãe: (sem abreviação)Nome completo da mãe: (sem abreviação)

Cidade onde vota:Cidade onde vota: Estado:Estado:

Titulo de eleitor nº:Titulo de eleitor nº: Zona:Zona:

Assinatura do (a) apoiador (a): (essa assinatura não configura filiação partidária)Assinatura do (a) apoiador (a): (essa assinatura não configura filiação partidária)

Data de assinatura de apoio: ______/______/__________, Eu, _____________________________________________________

Titulo de eleitor: ___________________, declaro sob as penas da lei, que colhi pessoalmente a assinatura desse (a) apoiador (a).

Data de assinatura de apoio: ______/______/__________, Eu, _____________________________________________________

Titulo de eleitor: ___________________, declaro sob as penas da lei, que colhi pessoalmente a assinatura desse (a) apoiador (a).
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