Nome da mãe do (a) APOIADOR (A)

Data de nasc. do (a) APOIADOR (A)

___/___/______

APOIAMENTO DE ELEITOR
Resolução - TSE nº 23.571/2018, art 12, § 1º (Lei nº 9.096/95, art. 9º, § 1º)
Nome da agremiação partidária: PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM

NACIONAL

Sigla: PRONA
CNPJ: 22.552.910/0001-10

Nome do (a) apoiador (a):
Data do apoio: ___/___/______

Número do título:

Zona:

Seção:

Declaro apoiar a criação deste partido político em formação e não ser ﬁliado (a) a nenhuma agremiação.

Assinatura do (a) Apoiador (a)
(Esta assinatura não conﬁgura ﬁliação partidária)

IMPRESSÃO DIGITAL

Eu, ________________________________________________________________________________________________,
nº do título : __________________, Zona: ______, Seção: ______, declaro, sob as penas da Lei, que colhi pessoalmente a
assinatura desse (a) apoiador (a).
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