


TRADUÇÃO 
 
 
O Ministro das Relações Exteriores 
 

Roma, 12 de janeiro de 2013 
 

Caros compatriotas, 
 

Aproximam-se as votações para a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado da 
República. O voto é um direito constitucional, garantido pela lei, aos cidadãos italianos 
residentes na Itália e no exterior. O exercício de voto por parte de cada um de vocês é um dever 
civil essencial para a vitalidade da democracia do nosso País e útil para manter vivo e concreto 
o vínculo com a pátria-mãe. 

 
A vossa identidade e o vosso vínculo com a Itália, que já se manifestam sob várias 

formas e atividades, são ainda mais ressaltados com a participação eleitoral de vocês para a 
renovação do Parlamento italiano. Aproveitar esta ocasião é o melhor modo para se escutar a 
voz de todos e para enriquecer o debate público e o pluralismo. O voto de cada um contribuirá, 
assim, com o progresso da Itália. Os 12 deputados e os 6 senadores eleitos no exterior, em 
observância às prerrogativas constitucionais, contribuem para tutelar os vossos interesses e para 
representar, perante as autoridades governamentais e as diversas instâncias nacionais, as causas 
que vocês julgam ser mais importantes. Os parlamentares eleitos no exterior contribuem, 
também, para reforçar a projeção global da Itália, favorecendo as relações de amizade e os 
intercâmbios econômicos e culturais com os países de suas residências.  

 
O Ministério das Relações Exteriores, com os seus escritórios em Roma e no exterior, 

está trabalhando para que vocês possam exercer o direito de voto. Ressalto, especialmente, esta 
responsabilidade. Dei instruções à nossa rede diplomático-consular para divulgar ampla e 
completamente as informações sobre os procedimentos eleitorais. Há uma data que gostaria de 
ressaltar desde já: os Consulados poderão receber os envelopes já selados, onde constam os 
envelopes anônimos com as cédulas de votação, até, no máximo, 16 horas do dia 21 de 
fevereiro de 2013. Não hesitem em entrar em contato com os Consulados para qualquer 
esclarecimento ou em consultar o site www.esteri.it . 

 
Com os meus mais caros cumprimentos, 
 

     Giulio Terzi 
(segue assinatura) 

 
 
 


