
Cara cidadã, caro cidadão,
no dia 3 de novembro, expira o prazo para registro de voto nas eleições do primeiro Comitê 
de Italianos no Exterior (ComItEs), em Singapura.

O voto é por correspondência, mas, ao contrário das eleições políticas e dos referendos, 
apenas receberão o envelope eleitoral quem solicitar explicitamente a sua inscrição nos 
cadernos eleitorais.

Por isso, convidamos você a se registrar para votar e não perder a oportunidade de ter um papel 
ativo na vida de nossas instituições.

O folheto anexo explica as várias formas de registro. Para sua comodidade, você pode usar este 
link para baixar uma cópia da ficha de inscrição que deve ser preenchida, digitalizada e 
enviada por e-mail para a embaixada acompanhada de uma cópia do passaporte.

Você pode votar imediatamente após receber o envelope eleitoral. O boletim de voto deve 
chegar à embaixada até 3 de dezembro de 2021.

O ComItEs será o porta-voz da comunidade italiana nas relações com a embaixada e trabalhará 
pela integração dos italianos residentes em Singapura. Identificará as necessidades de 
desenvolvimento social, cultural e civil da comunidade e tratará de questões como assistência a 
novos residentes, igualdade de oportunidades, melhoria dos serviços consulares, promoção da 
língua e cultura italiana, universidades e pesquisa.

Aproveitamos para convidar-lhe a ler o folheto de apresentação de nossa lista "Italiani in 
Singapore", uma lista transparente e inclusiva nascida do entusiasmo e desejo de contribuir 
de um grupo de italianos residentes que, embora com perfis pessoais e profissionais diversos, 
têm o mesmo objetivo e estão empenhados em colocar seus conhecimentos e seu tempo livre à 
disposição da comunidade.

Atenciosamente
Os candidatos da lista "Italiani in Singapore"

Os endereços residenciais foram emitidos pela Embaixada Italiana em Singapura, com base no artigo 11 do Decreto Presidencial de 29 de 
dezembro de 2003, n. 395. O Controlador de Dados é o Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional (MAECI), que opera 
por meio do escritório consular da Embaixada da Itália em Singapura, e-mail: embasciata.singapore@esteri.it, pec: 
amb.singapore@cert.esteri.it

https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/resource/doc/2021/07/modulo_domanda_iscrizione_elenco_elettori.doc


OS CANDIDATOS DA LISTA 

ITALIANI IN SINGAPORE

ITALIANI IN SINGAPORE NAS REDES SOCIAIS

MAROTTA 
Massimo

SANTINI 
Andrea

MESSAGGIO 
Pierpaolo

COSTA 
Alberto

SCOZZI 
Gianfranco

WEBSITE

CASTELLANO 
Aniello

NOTARNICOLA 
Marco

CAROLLO 
David

MANCINI 
Stefano

STREGLIO 
Renzo

FACEBOOK

BASSALTI 
Omar

GIRARDO 
Ludovica

CASETTO PACHECO 
João Alberto

ADRAGNA 
Paolo

BONOMI 
Davide

LINKEDIN



DATAS IMPORTANTES PARA ESSA ELEIÇÃO

ATÉ 3 DE NOVEMBRO A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO 3 DE DEZEMBRO

Prazo final para inscrição no 
eleitorado por meio do portal Fast 
IT ou envio do formulário por correio 
ou e-mail com fotocópia de 
documento válido.

A Embaixada enviará a você o 
envelope eleitoral. Você pode votar 
assim que receber o pacote. Se você 
não receber o pacote até 20 de 
novembro, entre imediatamente em 
contato com a Embaixada.

Prazo final para chegada das cédulas 
de voto à Embaixada. Certifique-se de 
enviar sua cédula com antecedência 
para evitar perder a oportunidade de 
votar!

ITALIANI IN SINGAPORE

A lista Italiani in Singapore é composta por profissionais 
multissetoriais com um forte desejo de ajudar no crescimento da 
comunidade italiana em Singapura!

Porque votar  
ITALIANI IN SINGAPORE? 

Representatividade da comunidade local: A lista é composta por 
profissionais e empresários focados no propósito de tornar, por meio 
dos Comitês e com total transparência, a comunidade italiana de 
Singapura mais coesa e menos fragmentada. Os candidatos, com 
uma consistente bagagem profissional e humana, trabalham em 
vários setores, como alimentação, transporte, TI, finanças, seguros e 
pesquisa.

Permanência e raízes: Muitos dos candidatos residem em 
Singapura há vários anos, têm o status de “Residente Permanente” e 
um conhecimento real da realidade local. Mais de 70% dos 
candidatos residem em Singapura há mais de 10 anos.

Associativismo: o reduzido tamanho de Singapura facilita as 
relações pessoais e profissionais. Neste contexto, as associações 
são fundamentais e a comunidade italiana também pode tirar 
proveito disso. A lista inclui membros da Associação Italiana de 
Singapura e de outras Associações.

INSCREVA-SE PARA VOTAR!

Os cidadãos italianos residentes em 
Singapura e registrados no AIRE 
poderão se inscrever até 3 de novembro 
no caderno eleitoral da embaixada por 
meio do Portal Fast It, selecionando a 
opção dedicada às eleições: “Pedido de 
inscrição na lista eleição para as 
eleições do Comites ”. Você pode usar o 
código QR abaixo.

Alternativamente você pode baixar e 
utilizar o formulário.

enviando-o por email comum 
(singapore.anagrafe@esteri.it) ou 
email certificado 
(amb.singapore@cert.esteri. it), junto com 
uma cópia de um documento de identidade 
que possua a assinatura do titular; 

entregando-o pessoalmente à Embaixada da 
Itália (munido de um documento de 
identidade); 

enviando-o por correspondência, junto de 
um documento de identidade que possua a 
assinatura do titular

-

-

-
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