
AÇÕES UNITÁRIAS EM FAVOR DO IMPEACHMENT 
 
 
 

- CONVOCATÓRIA - 
 
 
 
 

O Brasil chora quase 400 mil mortos por COVID-19, 
resultado de uma política deliberada de quem o preside. A 
Câmara dos Deputados vem sendo demandada por partidos 
políticos, instituições e movimentos da sociedade civil e 
indivíduos, para que abra processo de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de dois anos a soma de tais 
pedidos já supera uma centena. 

 

Este cenário levou os partidos de oposição – todos eles 
também signatários de pedidos de impeachment – a considerar a 
conveniência de unificar as demandas já apresentadas, de tal 
modo que se possa ampliar a potência do chamamento que a 
sociedade brasileira faz à Câmara dos Deputados, no sentido de 
por fim ao mandato de um dirigente que tem conduzido o Brasil 
aos piores dias de sua história. 

 

Nestes termos, os partidos de oposição decidiram 
conclamar todos os atores envolvidos com essa agenda a 
debaterem a possibilidade de unificação das ações e propostas, 
dando peso a um movimento que pode por o parlamento em 
movimento, em uma conjuntura na qual a população não pode 
tomar as ruas, para fazer tal exigência ela mesma. 

 

Neste sentido, os partidos políticos abaixo assinados 
convidam todos os signatários de pedidos de impeachment a se 
reunirem nesta sexta-feira, 23/04, às 14h, para discutir a 
seguinte agenda: 



 

 

1. Avaliar a possibilidade de unificar os pedidos de 
impeachment em tramitação na Câmara dos 
Deputados, somando esforços para que se abra o 
devido processo político contra Jair Bolsonaro. 

2. Debater a convocação de ato(s) pró-impeachment, 
com a finalidade de instar o parlamento a dar início 
ao rito de impedimento presidencial, condição 
necessária para que se possa reorganizar o país e 
fazer face às crises sanitária e socioeconômica que 
atravessa. 

3. Considerar fazer uso intensivo das redes sociais de 
todos os signatários do pedido de impeachment 
unificado, com o objetivo de dar a prioridade e 
visibilidade que, seguramente, este tema 
(impeachment) encontra no seio da população 
brasileira. 

 
 

Solicitamos, por fim, confirmar presença na reunião a 
realizar-se nesta sexta-feira, 23/04, às 14h, enviando mensagem 
neste sentido ao e-mail pedidosimpeachment@gmail.com para 
que possamos retornar o link na plataforma Zoom. 
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Juliano Medeiros 
Presidente do Partido Socialismo 
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Carlos Siqueira 
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Brasileiro – PSB 

Carlos Lupi 
Presidente do Partido 
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Presidente do Partido dos 
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UP 

 


