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UM PALADINO DA ÉTICA NA POLÍTICA

                                                                                              Lúcio Alcântara

A crise da representação popular é um fenômeno universal, observa-
do em intensidade variável, em diferentes países. A democracia, no seu 
modelo clássico, parece já não atender aos anseios e demandas de uma 
sociedade complexa como a nossa. Quando os agentes tradicionais de 
intermediação entre o povo e o poder, ou seja, os políticos e os partidos, 
perdem legitimidade, duas coisas acontecem: a desmobilização, o desin-
teresse pela política ou a busca de canais alternativos de expressão, as 
mídias sociais e as ruas.

O maior exemplo de indiferentismo político é o baixo comparecimento 
às eleições, em que o voto não é obrigatório, que gira em torno de 50%. 
Talvez por não alimentarem expectativa de mudança, após o nivelamento 
programático dos partidos impostos pela hegemonia econômica da globali-
zação. É como se as pessoas decidissem tocar a vida independentemente 
de quem governe. No caso do Brasil, esta aversão à política decorre da 
percepção de que todos os políticos são desonestamente iguais e que só 
cuidam de interesses seus, de parentes e amigos. A política é vista como 
algo sujo que convém evitar, espaço vedado aos homens de bem que, com 
seu silêncio cívico, favorecem os que dela se aproveitam para enriquecer 
por meios ilícitos - o que acaba por ser uma espécie de cumplicidade si-
lenciosa. 

As investigações em curso, feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério 
Público e pelo Judiciário, confirmam o diagnostico popular, ao revelarem 
uma extensa teia de corrupção, resultado do conúbio de políticos, ser-
vidores públicos e empresários - prova de que o sistema está podre - e 
de que, como tal, não se sustenta. O grito das ruas, ainda que eventual, 
descontinuo, é um clamor por mudanças profundas de comportamentos 
e instituições - muito mais que pelo revezamento na chefia da nação. A 
crise de hoje é o resultado acumulado durante anos de frouxidão legal, da 
tolerância com os maus costumes dos homens públicos, da falta de cons-
ciência política e da ausência de participação cidadã.



Se a política é inevitável e a democracia é o melhor dos regimes, cum-
pre aprimorar o sistema para torná-lo menos susceptível à apropriação por 
castas oligárquicas históricas ou modernas, em detrimento de enormes 
contingentes de pessoas injustamente privadas dos seus direitos. O desa-
fio do momento é fazer o país ressurgir das cinzas da corrupção - renova-
do - para cumprir o destino grandioso sempre adiado. Para que as coisas 
mudem, de fato, e surjam as reformas saneadoras, é preciso, antes de 
mais nada, aumentar a participação dos cidadãos na vida nacional.

Aqui, há o mau hábito de desfigurar leis, reduzindo sua eficácia, de 
modo particular, as normas que suprimem privilégios de grupos e corpo-
rações intimas do poder. Foi assim com as leis da fidelidade partidária, de 
responsabilidade fiscal e da ficha limpa, as quais, alteradas pelo legislativo 
e pelo judiciário, tiveram reduzido seu alcance - em comparação ao for-
mato original. Malgrado isto, há dois instrumentos legais, acessíveis aos 
cidadãos, para que exerçam o controle social sobre a administração pú-
blica. Refiro-me às leis da captação ilícita de sufrágios, destinada a coibir 
a venda de votos, e da transparência, que obriga o gestor a tornar pública 
toda movimentação financeira, executada pelo titular do órgão sob sua 
responsabilidade.

Neste contexto, esperançoso de profundas transformações, surge 
Alexandre Damasceno com esta publicação, de importante e esclarece-
dora contribuição para nossa regeneração política, mediante pertinentes 
reflexões sobre as mazelas da gestão pública - fontes de imperdoáveis 
desvios por parte de maus administradores. Ao casar o conhecimento teó-
rico, acumulado em contínuo estudo do tema, com a experiência adquirida 
no serviço público e no exercício do mandato de vereador, na Câmara 
Municipal de Trairi, oferece-nos um guia didático, que orienta o eleitor na 
escolha dos melhores candidatos e aponta os mecanismos por onde va-
zam recursos para os bolsos de gestores ímprobos. 

O manual segue-se a três outros do mesmo gênero, que confirmam 
sua natureza de incansável pedagogo da ética política. Obstinado, reali-
za o que os partidos políticos, por meio de suas fundações alimentadas 
por recursos dos contribuintes, deixam de fazer, um esforço de educa-
ção política, voltado sobretudo para os jovens. Destemido e coerente, não 
restringe sua militância a pregações educativas, tendo patrocinado, com 



“Considero Alexandre Damasceno 
uma vocação de homem público, 
um paladino da ética na política, 
que, se ainda não realizou integral-
mente seu ideal, é porque o eleitor 
tem dificuldade para premiar candi-
datos virtuosos.”

imagináveis riscos pessoais, ação que resultou, após dilatado percurso, 
na cassação de cinco vereadores e seis suplentes em Trairi, por manifesta 
corrupção.

Considero Alexandre Damasceno uma vocação de homem público, 
um paladino da ética na política, que, se ainda não realizou integralmente 
seu ideal, é porque o eleitor tem dificuldade para premiar candidatos vir-
tuosos.

Lúcio Alcântara
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APRESENTAÇÃO

A vivência adquirida em mais de 30 anos de trabalho dedicados ao serviço 
público municipal, estadual e federal, não me deixa calar frente aos 

continuados desrespeito e descaso das autoridades para com os cidadãos 
brasileiros, entre os quais os cearenses e, em especial, os fortalezenses.

Neste período, quer  como professor universitário, servidor do Governo 
do Estado do Ceará, Vereador do Município de Trairi ou servidor efetivo do 
Senado Federal, conheci de perto as dores do cidadão comum, os problemas 
que lhe tiram o sono e o abuso das autoridades que deveriam servir ao povo, 
ao invés de servir-se daquilo que é do povo.

Em meio aos desafios enfrentados, conheci alguns dos piores e alguns 
dos melhores exemplos de governantes e de servidores públicos, sua ideolo-
gia, suas convicções, seus sonhos e suas práticas. Uma rica experiência, que 
me permitiu exercitar a difícil tarefa de separar o joio do trigo, o que me deu a 
oportunidade de consolidar os valores morais e éticos que me foram transmiti-
dos, desde a infância, por minha família.

Esta trajetória fez com que me aproximasse definitivamente da política, 
saindo da posição de mero eleitor para a condição de formador de opinião, 
enfrentando também a difícil missão de concorrer, dentro da lei, a mandatos 
legislativos, onde provamos ser possível fazer política de modo sério, ético, 
dedicado, competente e, acima de tudo, HONESTO.

Neste cenário, há dezoito anos me dedico a estudos e trabalhos voltados 
à modernização da gestão pública e ao combate à corrupção eleitoral e admi-
nistrativa (males siameses) obtendo sinais de que a população não aguenta 
mais tanta incompetência e corrupção.

A crise moral e ética que hoje enfrentamos é a origem das demais crises 
vividas no país (inclusive a política e a econômica) motivo pelo qual, perceben-
do sua gravidade, entendendo sua origem e conhecendo seus desdobramen-
tos, julgo essencial discutir, a fundo, o papel que temos a cumprir, enquanto 
cidadãos e eleitores, a cada eleição municipal.

As eleições de 2016 deverão ser muito disputadas e ainda mais apoiadas 
nos vícios da má política, que vêm levando a população a eleger represen-
tantes indignos da missão que o povo lhes confere. Isto faz com que se per-
petuem os graves males que afligem nossa população, daí a importância de 
remarmos contra esta correnteza, direcionando nossos esforços para a eleição 
do prefeito e do vereador de que precisamos.
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É neste contexto que surge esta publicação, importante evolução das 
cartilhas voltadas à defesa da cidadania e do voto consciente, que pu-
bliquei anteriormente. Trago aqui reflexões importantes sobre o processo 
político, que poderão ajudar-nos a ter eleições mais limpas em 2016.

Para sua feitura, foi decisiva a vivência que adquiri como Analista 
Legislativo do Senado Federal, onde ingressei por meio de concurso em 
1989, já sob a égide da atual Constituição Federal. Igualmente importante 
foi a experiência obtida em Trairi (terra natal de meu pai) no período em 
que cumpri um honroso mandato de vereador (2005-2008) combatendo os 
graves esquemas de corrupção existentes no Município. 

O conteúdo, apresentado ao longo de três capítulos, foi subdividido 
em quinze partes, que abordam os principais aspectos de cada tema tra-
balhado. Ao iniciar cada uma delas, contextualizo o tema com base na 
minha vivência, abrindo espaço para o conjunto de perguntas e respostas 
que julgo importantes para melhor explorar e fixar o mesmo.

Caro leitor, espero que, por seu intermédio, esta publicação chegue 
a outros importantes formadores de opinião, para que, juntos, possamos 
utilizá-la como instrumento de conscientização de nossos familiares, ami-
gos e colegas de trabalho, em benefício do processo de construção da 
cidadania e do fortalecimento da nossa ainda frágil democracia.

Assim, todos os que desejam “mudar a cidade onde vivemos” para 
não termos de nos “mudar da cidade em que vivemos” estão convidados 
a participar desta empreitada, que há anos conduzo. Mobilizemos as pes-
soas de boa fé desta cidade, para que possamos fazer as necessárias 
reflexões sobre a política e a disputa eleitoral de 2016, indispensáveis à 
eleição de representantes capazes de fazer ressurgir a boa política – pas-
so essencial à melhoria da qualidade de vida de todos.

Seu engajamento nesta luta é cada vez mais importante!
Junte-se a nós neste esforço!

Unidos seremos muito mais fortes!

Alexandre Paiva Damasceno
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CAPÍTULO 1

POLÍTICA, CORRUPÇÃO E 
DESCRENÇA DO CIDADÃO

INICIAREMOS NOSSA CONVERSA, FALANDO SOBRE A DESI-
LUSÃO PARA COM A POLÍTICA, SOBRE A IMPORTÂNCIA DE 
NÃO NOS ANULARMOS NO PROCESSO ELEITORAL, SOBRE 
OS MALEFÍCIOS DA CORRUPÇÀO ELEITORAL E SOBRE A ES-
TREITA LIGAÇÃO ENTRE ESTA E A CORRUPÇÃO VERIFICADA 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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Nas oportunidades em que sou convidado a falar sobre política e 
sociedade, bem como nos cursos em que ministro disciplinas em 

que trato, como pioneiro, da “Responsabilidade Social Governamental”, 
fica evidente o desinteresse da maioria dos presentes em relação ao tema, 
independentemente de faixa etária, escolaridade, sexo ou classe social.

Percebo, nestas ocasiões, um misto de frustração e revolta, que torna 
muito difícil cumprir a tarefa de motivar os presentes a refletir sobre os 
temas de cada aula ou palestra, dificultando o esforço que venho fazendo 
no sentido de resgatar o sentido do termo “cidadania”.

Todo este desinteresse que, de início, parece uma reação natural à 
costumeira ineficiência da gestão pública (nos três níveis de governo) é, de 
fato, resultado do deliberado esforço que os muitos maus políticos fazem 
para reduzir o número de pessoas honradas dispostas a disputar manda-
tos eletivos. Para eles, quanto mais longe da política estiverem as boas 
pessoas, mais fácil será manipular a vontade e a postura dos eleitores e, 
por consequência, maior será sua chance de se elegerem.

A DESILUSÃO PARA COM A POLÍTICA

Capítulo 1 - Parte 1

Não acredito
mais em político.
Não quero mais 

votar!

Mas você é
um cidadão. É 

muito importante 
a sua participação 
na vida política!
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Devemos questionar-nos quanto ao fato de tantos cidadãos virem se 
mantendo tão longe destas discussões e da vida política da Cidade, do Es-
tado e do País, uma vez que essa postura dificulta a realização da ampla 
“faxina política” de que tanto precisamos neste momento.

Que pode estar levando tantas pessoas a assumirem tal postura? 
Com que objetivo elas foram levadas a acreditar que podemos prescindir 
da política? Quem teria interesse em tanta passividade e apatia? Quais os 
riscos assumidos pela sociedade, quando nos posicionamos assim?

Apesar de inconformada com os escândalos que surgem a cada dia, 
parte da população ainda se mostra omissa frente ao desrespeito com que 
nossos “desgovernantes” vêm tratando a população. Em face deste festi-
val de incompetência e corrupção dos gestores, devemos ir além da crítica 
pessoal - sejamos construtores de um novo tempo.

A política influencia toda nossa vida, para o bem ou para o mal. Assim, 
como o processo eleitoral vem contrariando o interesse coletivo, precisa-
mos assumi-lo, pois algum “remédio” há que ser aplicado, para que não 
deixemos morrer nossa ainda frágil democracia. 

Devemos caminhar juntos, assegurando a eleição dos bons governan-
tes de que precisamos, fazendo cair as barreiras que hoje nos separam da 
ação política, da qual não podemos fugir em 2016, ano em que a popu-
lação vem saindo às ruas, exigindo moralidade na vida pública. Conheça 
novas visões e ideias, assuma a candidatura que lhe pareça mais correta, 
para que, de mãos dadas, possamos mudar nossa cidade!

Proponho, para início de conversa, que utilizemos algumas das per-
guntas que escuto com maior frequência, adaptadas e organizadas, que 
apresento como instrumento de apoio para a reflexão de todos os que 
compõem os grupos com os quais nos relacionamos. 

“Quanto mais longe da política estiverem as boas pessoas,
maior será a chance de os maus políticos se elegerem.”
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A DESILUSÃO PARA COM A POLÍTICA

Por que precisamos refletir com seriedade sobre a política?
Com tantos problemas, graves e complexos, a serem resolvidos, de-

vemos participar ativamente do processo político, pois é por meio dele que 
escolhemos nossos governantes. Eleger pessoas honestas e competentes 
pode garantir a solução dos problemas existentes e a oferta de bons servi-
ços públicos; por isto, é essencial tratar da política neste ano de 2016, em 
que teremos eleições municipais.

Podemos dizer que isto faz parte do “exercício da cidadania”?
Certamente. O exercício da cidadania exige que conheçamos e exija-

mos nossos direitos, assim como exige que cumpramos nossos deveres. 
Exercer a cidadania implica participarmos ativamente da vida em socieda-
de, cobrando o cumprimento das obrigações assumidas por nossos gover-
nantes e o comportamento ético de todos. 

É verdade que nossa cidadania está ligada à democracia?
Sim. A forma como exercemos nossa cidadania define a qualidade da 

nossa democracia. A cada eleição escolhemos os que terão o poder de 
nos representar, dando a eles o direito de decidir coisas essenciais para 
toda a população. Devemos exercer plenamente nossa cidadania, para 
que elejamos prefeito e vereadores dignos da missão que assumirão.

Não acredito mais na política nem nos políticos, sou exceção?
Infelizmente, não. A população está totalmente descrente, o que é 

muito perigoso! Quando estamos decepcionados, temos a tendência de 
nos omitir, mas, no caso da política, precisamos fugir dessa armadilha. 
O que os maus políticos mais querem é que os cidadãos se sintam tão 
enojados com a política que prefiram afastar-se dela. Se fizermos isto, 
estaremos fazendo “o jogo deles”, abrindo ainda mais espaço para que 
incompetentes e corruptos ocupem espaços cada vez maiores na política.
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Estamos mesmo enojados, achando que não tem jeito. Que fazer? 
Com toda a corrupção que estamos testemunhando no país, é mesmo 

difícil acreditar na política e nos políticos, assim como é de se esperar que 
os cidadãos estejam querendo “entregar os pontos”, mas não podemos 
cruzar os braços. Quanto mais percebermos que somos representados 
pelas pessoas erradas, mais devemos combater este quadro inaceitável, 
unindo forças para eleger pessoas que possam mudar esta realidade. 

Mas, se mesmo assim quisermos fugir da política?
Não podemos pensar assim. A política é o instrumento para buscar-

mos o bem comum, fazendo predominar o interesse coletivo sobre o indi-
vidual, embora saibamos que isto quase nunca é praticado. Ela é parte da 
nossa vida, pois afeta todas as questões do dia a dia. O problema é que, 
de tanto vermos políticos corruptos e de sermos vítimas de políticas públi-
cas erradas, acabamos atribuindo à política a culpa que cabe aos maus 
políticos. Por isto precisamos votar com responsabilidade e consciência.

Qual a importância de participarmos dessa escolha?
A solução dos problemas que a população enfrenta, assim como a 

qualidade dos serviços públicos que a ela devem ser oferecidos, tais como 
segurança, saúde, educação, cultura e transporte público, depende da 
qualidade dos políticos que elegemos. Quando elegemos bons candida-
tos, podemos esperar melhorias e progresso, caso contrário, a difícil situa-
ção enfrentada pelo povo tende a piorar. Assim, os que desejam uma vida 
melhor para todos, precisam assumir este papel.  

“Devemos caminhar juntos, assegurando a eleição dos bons 
governantes de que precisamos...”
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Como vimos, o alto nível de motivação ao qual precisamos levar 
os demais cidadãos, para que de fato se envolvam nas questões 

ligadas a nossa política, e mais especificamente às eleições municipais de 
2016, na maioria dos casos não será facilmente alcançado.

Além de termos de lidar com a reação que apresentam, de modo 
consciente e inconsciente, quando a política surge como tema de qualquer 
discussão, precisamos “desconstruir” as informações equivocadas (para 
dizer o mínimo) que circulam, “deseducando” os cidadãos quanto ao tema.

Em muitas ocasiões, deparo com “teorias” absurdas que, de tanto se-
rem verificadas na vida diária, tornam-se “verdades inquestionáveis”. Entre 
muitas, estão duas afirmações que ouço com muita frequência: “político é 
tudo igual” e “todo político é ladrão”. 

OS FALSOS “REMÉDIOS POLÍTICOS”

Votar nulo ou 
votar em branco é 
um erro. Votarei 

nos melhores!

Capítulo 1 - Parte 2

Aos mais esclarecidos e mais bem informados, tais afirmações não 
traduzem verdade absoluta, daí não causarem graves danos às escolhas 
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que fazem a cada eleição. Entretanto, suas convicções não são suficientes 
para que gerem ações de conscientização política – o que faz muita falta. 

Como se não bastasse o fato de ser tão trabalhoso o esforço de cons-
cientização política e cada vez mais incertos os seus resultados, enfren-
tamos manipulações que tornam os cidadãos mais propensos a fugir da 
necessária análise dos candidatos e os fazem acreditar ser um “bom ne-
gócio” deixar de votar ou votar irresponsavelmente.

Destaco a distorção do “valor efetivo” do voto, feita por pessoas que, 
na tentativa de explicar a injustificável decisão de não comparecer à seção 
eleitoral para votar, afirmam que “um voto a mais ou a menos não faz dife-
rença” e que, por isto, preferem “não perder o domingo”.

Outros são pagos “somente para não votar”. Isto não dá votos ao cor-
rupto, mas enfraquece candidatos que fazem campanha honestamente. 
Vivi isto em 2008, quando candidato à reeleição em Trairi. Adversários 
cujos atos de corrupção denunciei (gerando a cassação de 5 vereadores, 6 
suplentes e a prisão de cerca de cem pessoas pela Polícia Federal) subor-
naram e intimidaram eleitores que me apoiavam publicamente, para que 
“simplesmente” não votassem, impedindo minha reeleição e a continuação 
do trabalho que fazíamos. 

Não esqueçamos, ainda, os inúteis votos “brancos” e nulos, pois seus 
defensores, desinformados ou mal intencionados, conseguem reunir “legi-
ões de seguidores”, que escolhem este caminho com a ilusão de que estão 
fazendo algum bem para nossa democracia!

Agindo de modo também danoso, há os que optam por não avaliar os 
candidatos, votando “em quem já vai ganhar” – é o chamado “voto útil”. Isto 
é ainda mais grave, pois reforça a candidatura dos que possuem grande 
poder político e econômico, gerando o enfraquecimento das novas candi-
daturas, que poderiam vir a trazer boas mudanças.

Sigamos incentivando a reflexão dos que estão em nossa volta, a par-
tir das perguntas apresentadas a seguir, igualmente adaptadas e organi-
zadas com esta finalidade.
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OS FALSOS “REMÉDIOS POLÍTICOS”

Alguns dizem que o melhor a fazer é deixar de votar, é verdade?
Não, de jeito nenhum! Deixar de votar é muito ruim, não só pelo fato 

de se estar descumprindo uma obrigação legal (já que o voto é obrigatório 
no Brasil) mas principalmente pelo fato de que, quando o cidadão mais 
esclarecido abre mão do seu direito de votar, está deixando que outras 
pessoas, nem sempre esclarecidas ou bem intencionadas, escolham os 
que governarão o destino da população em seu lugar. 

Que quer dizer votar “branco” ou “nulo” e qual sua utilidade?
Quando o eleitor vota ”BRANCO” (apertando a tecla na cor branca) 

está cumprindo o dever de votar, mas sem indicar o candidato de sua 
preferência. Votando “branco”, o eleitor demonstra que não encontrou um 
candidato que despertasse sua confiança - nada mais. Isto serve apenas 
para mostrar sua insatisfação, mas não interfere na escolha dos demais 
eleitores. O mesmo vale para o voto “nulo”, que ocorre quando o eleitor 
digita um número de candidato inválido.

Que adianta anular o voto ou votar “branco”?
Isto não resolve coisa alguma, pois nenhuma destas alternativas tem 

o poder de melhorar o quadro da disputa eleitoral. Omitir-se nas eleições 
não traz vantagem alguma, pelo contrário. O fato de alguém deixar de vo-
tar conscientemente só aumenta a chance de os maus candidatos serem 
eleitos! Isto só piora as coisas, pois todos somos vítimas dos desmandos 
que eles cometem quando chegam ao poder!

Anular o voto ou votar “branco” pode anular as eleições?
Tal possibilidade não existe! Quem faz campanha no sentido de levar 

o cidadão a anular seu voto ou votar “branco”, afirmando que se a maio-
ria votar assim a eleição será anulada, é desinformado ou está tentando 
enganar a população. A legislação prevê a nulidade da eleição no caso de 
a maioria dos votos ser anulada, mas isto só pode ocorrer quando votos 
válidos vierem a ser anulados pela justiça eleitoral. Um exemplo disto pode 
ocorrer quando um ou mais candidatos a prefeito tiverem seus votos anu-
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Ouvi falar em “voto útil”; que significa isto? É uma coisa boa?
Não. O que as pessoas chamam de “voto útil” não tem qualquer utili-

dade para a sociedade; ele é mais prejudicial que o voto “branco” ou “nulo”. 
Fazer um “voto útil” implica votar em um candidato somente por ele ter 
maior probabilidade de ser eleito, independentemente de ter os requisitos 
para o cargo disputado. Como se vê, não há nada de inteligente ou nobre 
nesta postura, pelo contrário, agindo assim, o eleitor aumenta a chance de 
alguém se eleger somente por ter muito poder econômico ou político.

Então, devemos mesmo participar do processo eleitoral e votar bem? 
Certamente! As eleições são importantes para sua vida, para a vida 

de seus familiares e para a vida das demais pessoas que moram em seu 
município. Em outubro deste ano, elegeremos o prefeito e os vereadores 
que administrarão nossa cidade pelos próximos quatro anos. Votar é muito 
mais que uma obrigação, é um direito do cidadão! Ao exercer este direito, 
assumimos a condução do processo pelo qual delegamos, aos eleitos, o 
PODER, que deve ser exercido em benefício de todo o povo!

“Quando elegemos bons candidatos, podemos esperar melhorias 
e progresso, caso contrário, a difícil situação enfrentada pelo povo 

tende a piorar.”

lados por terem cometido crime eleitoral, gerando nova eleição (quando os 
votos tornados nulos representem a maioria dos votos válidos).
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Enfrentar “compradores de votos” em disputas eleitorais é sempre 
muito difícil. Os que descumprem a legislação eleitoral e fazem tudo para 
chegar ao poder possuem larga vantagem sobre os que tentam conquistar 
votos honestamente – que ficam em condição de absoluta desigualdade.

A “compra de votos” é mais comum nas cidades menores e nos bair-
ros mais pobres das grandes cidades. Trata-se de crime eleitoral, que se 
materializa quando o candidato (ou seus prepostos) doa, oferece, promete 
ou entrega ao eleitor (para conseguir votos) dinheiro, bens ou vantagens 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública.

Quando se usa a máquina pública em benefício de governantes e 
seus aliados, há o abuso do poder político. Nestes casos, coisas que de-
veriam estar a serviço da população são ilegalmente usadas para cooptar 
ou pressionar pessoas a votar em determinados candidatos. 

Os direitos do cidadão passam a ser usados, covardemente, como 
moeda de troca: acesso a programas sociais, empregos terceirizados, li-
nhas de transporte escolar, cargos comissionados, material esportivo, re-

OS MECANISMOS DA CORRUPÇÃO ELEITORAL

Não voto em 
compradores 

de votos!

Te dou muito 
dinheiro e um 

bom emprego se 
votar em mim.

Capítulo 1 - Parte 3
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médios, cirurgias, caixões de defunto e até dentaduras. 
Carentes, as pessoas acabam sendo esmagadas por este “rolo com-

pressor”. Isto foi usado eleitoralmente contra mim, pois corromperam mui-
tos de meus correligionários e apoiadores, impedindo minha reeleição.
Apesar de eu ter ficado entre os mais votados, meu partido não obteve os 
votos necessários para eleger um vereador.

Na forma mais “tradicional” de comprar votos (com “dinheiro vivo”) 
a ação pode se dar no “varejo”, quando os votos são comprados junto a 
cada pessoa ou família, ou no “atacado”, quando a compra se dá junto a 
más lideranças comunitárias e maus políticos. Neste último caso, alguém 
recebe o dinheiro para “encabrestar” a votação de seus liderados.

Este dinheiro sujo (que vem do desvio de recursos públicos) pode en-
trar na campanha com registro na conta oficial (Caixa 1) ou sem qualquer 
registro (o ilegal Caixa 2) sempre em busca da eleição de candidatos de 
grupos corruptos, que possuem grande poder econômico.

As estratégias utilizadas para repassar o dinheiro desta compra vão 
desde a “discreta visita” dos compradores de voto à residência dos eleito-
res, até os esquemas mais “profissionais” de distribuição (em massa) de 
dinheiro para comprar votos, quase sempre na noite anterior à eleição.

Eles chegam a contratar dezenas de “motoqueiros”, que, na noite an-
terior às eleições, recebem informações sobre o lugar onde receberão o di-
nheiro e a quem o mesmo deve ser repassado. O esquema envolve muitos 
“entregadores” para reduzir o risco de apreensão do dinheiro e dificultar a 
ação das autoridades que combatem estes crimes.

Com tantas excrescências, não podemos mesmo deixar de promover 
uma profunda reflexão, junto aos que conosco convivem, sobre a urgência 
de darmos um fim a estes absurdos, não?

“Os que descumprem a legislação eleitoral e fazem tudo para 
chegar ao poder possuem larga vantagem sobre os que 

tentam conquistar votos honestamente.”
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Quem perde quando elegemos maus candidatos?
Mesmo que a responsabilidade pela eleição de maus governantes 

seja dos eleitores que neles votaram, considerando que, depois de eleitos, 
eles influenciarão a vida de toda a população, todos saem perdendo. Votar 
em candidatos incompetentes ou corruptos é um erro gravíssimo!

É verdade que políticos corruptos se elegem comprando votos?
É verdade! Como não conseguem conquistar votos honestamente, 

eles levam eleitores menos conscientes a vender seu voto, de seus ami-
gos e familiares, em troca de dinheiro ou favores. Lembre-se de que quem 
vende voto perde a condição de exigir que os eleitos cumpram seu papel.

Então, não vale a pena, para o eleitor, trocar ou vender seu voto?
Claro que não! A corrupção eleitoral, além de ser um grave erro, é um 

crime que pode levar quem compra ou vende votos para a cadeia! O eleitor 
não pode pedir nem aceitar vantagem ou promessa em troca do seu voto. 
Eleger políticos corruptos, que gastam fortunas para se eleger, é condenar 
a população a não ter os serviços públicos a que tem direito.

Como eles custeiam campanhas tão caras e a compra de votos?
Isto acaba sendo bancado com o dinheiro do povo. Recursos públicos 

desviados são a maior fonte do dinheiro usado na corrupção eleitoral, mas 
isto ocorre sem que a maior parte da população perceba que o dinheiro a 
ser gasto em seu benefício é roubado por quem deveria defendê-lo.

Mas, como tanto dinheiro é acumulado com esta finalidade?
Há duas maneiras. Na primeira, o dinheiro é previamente desviado, 

pelo candidato ou por políticos ligados a ele (para uso futuro). Na segunda, 
outros políticos ou empresários “doam” o dinheiro, que é devolvido pelos 
corruptos depois que assumem o poder (por meio de desvios milionários 
de verbas). Em resumo, “quem compra votos, já roubou ou vai roubar”.
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Como eles disfarçam tanto “dinheiro sujo” nessas campanhas?
Ele não aparece como “sujo”. Mesmo sendo de origem ilícita, pode 

entrar como uma doação legal (Caixa 1) pois sai da conta bancária de um 
doador teoricamente idôneo, mas quase sempre esse dinheiro é entregue 
aos candidatos ou a seus tesoureiros sem registro formal, em “dinheiro 
vivo”, formando o que é conhecido como “Caixa 2” da campanha. Este é 
o caso dos desvios de recursos que vêm sendo investigados pela Polícia 
Federal por meio da “Operação Lava-a-jato”.

Será que, quem compra votos vai ter compromisso com o povo?
Jamais! Os corruptos só querem recuperar o que gastaram (para se 

eleger) e multiplicar seu patrimônio. Fazem da política um negócio lucrati-
vo. Não se importam com o bem estar coletivo, por isto não se preocupam 
em oferecer à população nada daquilo a que os cidadãos têm direito.

Neste “lamaçal”, candidatos honestos ficam em desvantagem, não?
Indiscutivelmente a disputa fica muito desigual. Quem usa a mentira e 

a corrupção eleitoral tem muito mais condições de obter votos do que quem 
apresenta propostas sérias e faz campanha honestamente. Os corruptos 
fazem tudo para se eleger e para evitar a eleição de pessoas dignas, por 
isto temos de derrotar os enganadores e compradores de votos, apoiando 
e votando em pessoas honestas, preparadas e bem intencionadas.

“Eleger políticos corruptos, que gastam fortunas para se eleger, 
é condenar a população a não ter os serviços públicos a que tem 

direito.”
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A corrupção eleitoral tem nos cofres públicos sua principal fonte dos 
recursos – o que a torna ainda mais grave. O comércio de votos é a mais 
fértil semente da corrupção administrativa, que causa à população prejuí-
zos extremamente graves, nas mais diversas áreas de seu interesse.

Na maioria das campanhas eleitorais milionárias, a cooptação de lide-
ranças e a compra de votos são frequentes. Nelas, os que ajudam partidos 
e candidatos, doando fortunas, têm interesses escusos, diretos ou indire-
tos, na eleição dos candidatos ou partidos beneficiados.

Sua intenção não é nada democrática. Os motivadores destas doa-
ções são acertos a partir dos quais candidatos e doadores pactuam o valor 
a ser doado, definindo como estes últimos serão favorecidos quando da 
assinatura dos contratos a ser celebrados na sua área de atuação.

Estes acordos envolvem quase todos os bens e serviços a ser ad-
quiridos ou contratados: a construção civil, a coleta de lixo, a merenda 
escolar, os serviços terceirizados, os equipamentos hospitalares, o aluguel 
de veículos, a publicidade e propaganda, entre outras.

Não há mágicas nem segredos nesta estória. Estes acordos ocorrem 
para que o dinheiro usado para financiar campanhas e comprar votos volte 
para os “financiadores” - com enorme lucro.

OS MALEFÍCIOS DA CORRUPÇÃO GOVERNAMENTAL

Capítulo 1 - Parte 4

Não podemos 
aceitar a corrupção 

como uma coisa 
normal. Concordo

com você!
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Candidatos cujas campanhas são custeadas com este “dinheiro fá-
cil”, cumprirão mandatos corrompidos e contrários ao interesse popular. 
Estarão a serviço de seus financiadores, cometendo as irregularidades 
necessárias para cumprir os acordos financeiros feitos antes das eleições.

Por este motivo, já durante a campanha, partidos ou coligações que 
agem assim já sabem “de quem será o quê” no caso de chegarem ao po-
der. Sabe-se que a diretoria “X” será ocupada pelo “fulano”, que a coleta 
de lixo ficará com o “sicrano”, que a merenda escolar será fornecida por 
“fulaninho”, que as obras serão feitas pelo “beltrano” – e assim por diante. 

O “loteamento do poder e da gestão”, por meio do qual as doações 
de campanha asseguram aos doadores a assinatura de contratos com a 
administração pública, ocorre tanto antes quanto depois do pleito (pois 
pessoas continuam sendo subornadas). Cito, como exemplo, a cooptação 
(feita pelo Executivo local) de dirigentes do diretório municipal do partido 
pelo qual fui eleito. Isto me levou a mudar de partido durante o exercício do 
mandato, tendo que defendê-lo junto ao TRE. 

Observe que os mecanismos utilizados para que estas “transações” 
ocorram são muitos, mas todos são criminosos e muito danosos à popula-
ção. Corrupção não é uma coisa normal na gestão pública. Não podemos 
nos conformar com isto, cruzando os braços; vamos combatê-la!

Como vemos, não faltam motivos para levarmos à reflexão as pesso-
as de boa vontade. Assim, trago as perguntas que mais ouço quanto a este 
tema, adaptadas e organizadas com fins didáticos.

“O comércio de votos é a mais fértil semente da corrupção 
administrativa, que causa à população prejuízos extrema-
mente graves, nas mais diversas áreas de seu interesse.”
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Existe ligação entre corrupção eleitoral e corrupção no governo?
Certamente! O dinheiro gasto com as campanhas milionárias e com 

a corrupção eleitoral, cedo ou tarde, vai sair dos cofres públicos, trazen-
do graves prejuízos à população. De maneira inescrupulosa, pessoas se 
apropriam do Estado para montar esquemas de corrupção que desviam 
bilhões dos cofres públicos, buscando enriquecer ou beneficiar alguns 
candidatos e partidos! É isto que estamos vendo todos os dias no Brasil, 
especialmente no caso “Petrolão” – que vem revoltando toda a população.

Então, a corrupção está mesmo ligada à administração pública?
Sim. Ela não está apenas na gestão pública, mas ambas estão muito 

ligadas. A corrupção está associada ao abuso do poder econômico e do 
poder político, por parte de agentes públicos ou de instituições privadas. 
Trata-se de um crime gravíssimo, que pode afetar milhões de pessoas, e, 
por este motivo, deve levar corruptos e corruptores para a cadeia.

Muitos dizem que a corrupção na política é NORMAL, é verdade?
De modo algum! Ela tem se tornado COMUM entre os políticos, mas 

NÃO pode ser vista como NORMAL. A corrupção é um dos piores males 
para a população, pois se alimenta de recursos desviados, que deveriam 
ser empregados em ações importantes para a sociedade. Funciona como 
um ralo por onde escorre o dinheiro do povo, perpetuando a pobreza e a 
má qualidade dos serviços públicos, pondo em risco o futuro de todos.

Como esses corruptos se organizam para desviar tanto dinheiro?
Estes “ratos do dinheiro público” criam esquemas de desvio de verba 

cada vez mais complexos e mais difíceis de serem descobertos. Montam 
quadrilhas, que incluem pessoas ligadas aos diversos poderes, dos mais 
baixos níveis hierárquicos até os seus maiores “figurões”. 
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Esses esquemas prejudicam mesmo a população, ou é só exagero?
Prejudicam sim, e muito! Os prejuízos são imediatos e de extrema 

gravidade. Toda a administração passa a ter como prioridade a criação de 
oportunidades para que os recursos públicos possam ser desviados para 
as mãos de particulares. Com isto, o dinheiro a ser empregado nas ações 
de interesse da população fica muito reduzido, diminuindo a qualidade e o 
volume de serviços públicos ofertados. 

Quer dizer que os maus governantes fazem do cidadão um “trouxa”?
Exatamente. Eles são os principais responsáveis pela existência da 

corrupção. As empresas, os políticos e os demais agentes públicos que se 
envolvem em “maracutaias” fazem isto de caso pensado. Desviam os re-
cursos públicos intencionalmente, dividindo o produto do roubo com seus 
aliados e comparsas. Seu objetivo é obter vantagens (enriquecimento pró-
prio, financiamento de campanhas, pagamento de dívidas de partidos etc) 
que nada têm a ver com o interesse da população.

Este quadro exige que mudemos nossa postura eleitoral, não?
Sim. Um dos grandes desafios da sociedade é eleger pessoas que 

não se prestem a este papel e garantam as condições necessárias para 
que estes malfeitos possam ser investigados e seus responsáveis sejam 
exemplarmente punidos - daí a importância de sermos absolutamente cui-
dadosos ao escolher nossos candidatos.

“O dinheiro gasto com as campanhas milionárias e com a corrup-
ção eleitoral, cedo ou tarde, vai sair dos cofres públicos, trazendo 

graves prejuízos à população.”
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O dinheiro público jamais poderia ser usado para “ressarcir” finan-
ciadores de campanha pelos “investimentos” feitos, realimentan-

do a corrupção, mas, como os eleitos por meio desses esquemas têm 
como “compromisso” favorecer os que bancaram suas campanhas, a ges-
tão já começa “trabalhando” neste sentido.

Para que tanto dinheiro público seja desviado, muitas pessoas são 
cooptadas, formando verdadeiras quadrilhas, que causam enormes prejuí-
zos à população - especialmente para os cidadãos mais pobres.

Assim surge a mais frequente “mutreta” administrativa, qual seja, 
a irregularidade nos processos de aquisição de bens ou contratação de 
serviços, praticada como forma de gerar “excedentes de dinheiro” para o 
contratado. A partir disto, os gastos de campanha são “compensados” e 
muitas pessoas enriquecem ilicitamente.

CONHECENDO ALGUNS DOS MECANISMOS DE CORRUPÇÃO

Por que os serviços 
públicos são tão ruins? 

Porque os maus 
políticos desviam 
os recursos da 

população!

Capítulo 1 - Parte 5
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Em alguns casos os governantes manipulam dados e dispensam a 
realização das licitações. Em outros, manipulam o processo para que o 
fornecedor que lhes interessa seja o vencedor do certame. 

A primeira maneira de fazer isto é direcionando os editais, incluindo 
requisitos só atendidos pelos comparsas (como na compra de veículos). A 
segunda consiste em incluir, sem que os demais saibam, exigências que 
não serão cobradas, permitindo ao comparsa propor preços menores.

A terceira consiste em “liberar” o comparsa para propor um preço 
abaixo da realidade, garantindo-lhe o reajuste. A quarta maneira consiste 
em montar as “cirandas de licitações”, das quais só participam os que in-
teressam ao esquema – definindo previamente quem vencerá o certame.

Há muitas outras formas de fraudar licitações e saquear os cofres 
públicos. O quadro exposto até aqui, embora extremamente grave, ainda 
não mostra toda a sujeira por trás da corrupção administrativa.

Uma delas é permitir que o serviço ou produto adquirido seja recebi-
do com características ou em quantidades inferiores às contratadas. Isto 
ocorre na merenda escolar, em obras e em outros casos, quando são com-
prados itens de 1ª e recebidos itens de 3ª. 

Outro exemplo grave são os remédios vencidos, que já deveriam ter 
sido devolvidos aos laboratórios, mas que são fornecidos, recebidos e pa-
gos pelos maus gestores. Isto gera um ganho financeiro indevido para os 
fornecedores – que é dividido entre os corruptos.

Para devolver “com lucro” o dinheiro sujo das campanhas, os cor-
ruptos pagam mais caro por serviços e produtos adquiridos, inclusive por 
coisas que sequer serão recebidas ou utilizadas. Denunciei muitos desses 
crimes durante meu mandato. Apesar de todo o risco a que me expus, em 
defesa da cidadania, faria tudo novamente! 

Nestes casos, o cidadão sempre “paga a conta”. Para elegermos as 
pessoas certas, que tal ajudar outras pessoas a votar corretamente?

“Para que tanto dinheiro público seja desviado, muitas pes-
soas são cooptadas, formando verdadeiras quadrilhas, que cau-
sam enormes prejuízos à população...”
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Como o desvio do dinheiro público se torna possível?
Os pilantras usam muitas estratégias e esquemas para roubar o di-

nheiro público. São diferentes tipos de fraude, que envolvem muitas pes-
soas e causam graves prejuízos. Quase todos os tipos envolvem pessoas 
direta ou indiretamente ligadas ao governo, entre as quais muitas que fo-
ram eleitas pelo povo – e que se beneficiam indevidamente do poder que 
lhes foi dado. Isto reforça ainda mais a importância de votarmos correta-
mente.

O superfaturamento é um desses esquemas de corrupção?
Sim. O superfaturamento é o principal meio de desvio destes recur-

sos.  Ele ocorre quando o governo paga por um bem ou por um serviço 
muito mais do que ele realmente vale. Nestes casos, existe um acordo 
prévio entre agentes públicos e os fornecedores do bem adquirido ou do 
serviço contratado, a partir do qual fica acertado que o valor pago a maior 
será dividido entre as partes. Para tanto, a licitação é sempre fraudada.

Então, quando o governo paga o valor esperado, não há corrupção?
Nem sempre é assim. Há também fraudes em que o governo paga o 

valor justo por aquilo que precisava, mas recebe produtos ou serviços de 
qualidade muito inferior, ou, em alguns casos mais absurdos, nem chega 
a receber aquilo pelo que pagou. Nestes casos também existe um acerto 
prévio entre os corruptos do governo e da iniciativa privada, para que o 
valor pago indevidamente seja dividido entre os envolvidos.

E o chamado “tráfico de influência”, como se encaixa nisto?
O tráfico de influência ocorre quando pessoas (com significativo po-

der político) usam a influência que possuem para favorecer ilegalmente 
empresas privadas ou seus grupos políticos. Isto geralmente ocorre quan-
do estão em jogo contratos milionários com o governo. Nestes casos, os 
beneficiados ficam “devendo” àqueles que lhes facilitaram as coisas, cos-
tumando “retribuir” com doações de campanha ou doações de dinheiro, 
apartamentos, carros e outros bens os serviços para os próprios corruptos.  
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A nomeação para um alto cargo pode estar ligada à corrupção?
Infelizmente, sim. As nomeações nem sempre levam em conta o perfil 

exigido para se exercer o cargo. Às vezes a indicação é feita por crité-
rios exclusivamente políticos (dos partidos ou “caciques” que venceram as 
eleições) outras vezes por imposição dos financiadores de campanha. O 
fato é que, em qualquer situação onde o fator decisivo para a nomeação 
não é a competência, sabe-se que o nomeado estará a serviço de seus 
“padrinhos” e não do povo. Isto deixa a porta aberta para favorecimentos 
indevidos, realimentando todo o ciclo da corrupção.

Existem outras formas de desviar os recursos públicos?
Sim, muitas outras. A combinação das possibilidades agora discuti-

das, somadas a outras “artimanhas”, torna quase infinitas as alternativas 
para estes desvios. Há os “funcionários fantasmas”, os contratos de alu-
guel de bens que não ficam a serviço da população, a emissão de “notas 
frias” para justificar despesas inexistentes, o uso de equipamentos públi-
cos para atender a interesses privados, a prorrogação ilegal de contratos, 
a desapropriação de bens por valores absurdos e tantas outras. O quadro 
é assustador, por isto precisamos nos unir para mudá-lo com urgência.

“Os pilantras usam muitas estratégias e esquemas para roubar o 
dinheiro público. São diferentes tipos de fraude, que envolvem 

muitas pessoas e causam graves prejuízos.”



    “Adversários cujos atos de corrupção denunciei (geran-
do a cassação de 5 vereadores, 6 suplentes e a prisão de 
cerca de cem pessoas pela Polícia Federal) subornaram e 
intimidaram eleitores que me apoiavam publicamente, para 
que ‘simplesmente’ não votassem, impedindo minha reelei-

ção e a continuação do trabalho que fazíamos.”
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CAPÍTULO 2

OS ELEMENTOS DO GOVERNO 
MUNICIPAL E OS VÍCIOS DE 

SEU FUNCIONAMENTO 
CONTINUAREMOS NOSSO BATE-PAPO FALANDO SOBRE OS 
PRINCIPAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS GOVERNOS 
MUNICIPAIS E ALGUNS DETALHES RELACIONADOS A SEU 
FUNCIONAMENTO, PARA QUE POSSAMOS COMPREENDER A 
ESTRUTURA POLÍTICA DOS NOSSOS MUNICÍPIOS, CONHE-
CER SEUS PRINCIPAIS AGENTES, IDENTIFICAR A ORIGEM 
DOS RECURSOS PÚBLICOS E OS DESVIOS VERIFICADOS 
QUANDO DO SEU EMPREGO, BEM COMO REFLETIR SOBRE 
O COMPORTAMENTO DE NOSSOS GOVERNANTES E A IM-
PORTÂNCIA DE NOSSO PAPEL NO PROCESSO ELEITORAL.
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A   complexa estrutura governamental brasileira e as inadequadas   
ipráticas de grande parte dos governantes e gestores do país difi-

cultam ao cidadão comum a compreensão das funções típicas de cada um 
dos níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal).

Esta realidade gera o desconhecimento das pessoas quanto aos reais 
responsáveis pela solução dos problemas que afetam sua vida. Sem saber 
a quem cobrar, a população acaba aceitando o “jogo do empurra”, que 
permite às autoridades atribuir a outros as suas responsabilidades.

Nestes casos, é comum ver governantes municipais jogar sobre outra 
esfera governamental a responsabilidade pelos problemas locais, na ten-
tativa de se eximirem da mesma. Isto ocorre desde os problemas ligados 
à manutenção das ruas, até os problemas da área de segurança pública, 
educação, saúde, cultura, esporte, lazer e muitos outros.

O GOVERNO MUNICIPAL E SEUS AGENTES POLÍTICOS

Capítulo 2 - Parte 1



3534

Alexandre Damasceno

Sob a alegação de que os repasses dos recursos devidos não foram 
feitos por instâncias superiores, governantes apontam a suposta falta de 
verbas para justificar a demora na realização de obras a as falhas nos ser-
viços. Em alguns casos isso pode ser verdade, mas, geralmente, trata-se 
apenas de desculpas para encobrir a ineficiência da gestão.

Nas capitais e municípios maiores, que arrecadam impostos em vo-
lume suficiente para cobrir os principais investimentos a serem feitos pela 
administração, a vinculação entre a ação da prefeitura e o repasse de re-
cursos é inaceitável. Se houvesse o adequado planejamento das ações, 
bem como o necessário esforço para garantir a arrecadação própria e re-
duzir as despesas da prefeitura, tudo seria diferente.

Neste contexto, é importante destacar que, independentemente das 
manobras feitas por maus governantes e gestores públicos, para confundir 
as pessoas quanto às responsabilidades da administração municipal, os 
problemas existentes atingem a vida do cidadão – quer se originem da 
esfera municipal, estadual ou federal.

Isto faz do prefeito e dos vereadores os maiores responsáveis pelo 
encaminhamento das ações necessárias à solução de cada caso. Mesmo 
que determinado problema esteja sob a alçada do governo estadual ou do 
governo federal, é papel dos vereadores representar o povo nestas ques-
tões, mobilizando a população e encaminhando sugestões para a solução, 
devendo a mesma postura ser seguida pelos prefeitos. 

Vamos refletir um pouco mais sobre isto, por meio das perguntas que 
seguem?

“Se houvesse o adequado planejamento das ações, bem como o 
necessário esforço para garantir a arrecadação própria e reduzir as 

despesas da prefeitura, tudo seria diferente.”



36

O GOVERNO MUNICIPAL E SEUS AGENTES POLÍTICOS

Como se estruturam os municípios e o governo municipal? 
Os municípios são subdivididos em distritos, mas, nas grandes cida-

des, costuma-se adotar, como subdivisão, apenas o conceito de bairros. 
Cada município possui um governo local, que se estrutura por meio do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo. Estes poderes são exercidos pelo 
prefeito (acompanhado do vice-prefeito) e pelos vereadores, possuindo 
estrutura administrativa própria e tendo fundamental papel a ser cumprido 
– de acordo com o que determina a nossa Constituição Federal.

Todos os problemas que enfrentamos têm origem nos municípios?
Nem sempre. Apesar de os problemas da população se manifestarem, 

no nosso dia a dia, dentro das fronteiras dos municípios, alguns deles têm 
origem no nível estadual ou no nível federal. Entretanto, pode-se afirmar 
que a maioria dos problemas locais surge nos próprios municípios, seja 
pela ação ou pela omissão de seus governantes; por falhas das demais 
instituições municipais; ou pela conduta inadequada de seus habitantes.

Estes problemas devem ser resolvidos pelo governo municipal?
Sim. Quase todos os problemas locais poderiam ser resolvidos se o 

governo municipal agisse de maneira rápida, objetiva, racional, ou seja, 
se prefeito, vice-prefeito e vereadores fossem interessados, competentes 
e honestos, mas isto raramente ocorre. A população também precisa aju-
dar, no sentido de não fazer surgir novos problemas nem agravar aqueles 
já existentes, mas, é dever dos governantes viabilizar o encaminhamento 
das soluções cabíveis e a implantação de melhorias para a população.

O governo municipal é subordinado ao estadual ou ao federal? 
Não, a nenhum dos dois. O município tem autonomia política, admi-

nistrativa e financeira, mas é importante que haja cooperação entre as 
esferas de governo, para que as ações desenvolvidas possam caminhar 
na mesma direção, otimizando o uso do dinheiro público. Prefeitos e ve-
readores possuem muita liberdade de ação – e podem fazer muito pela 
população.
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Eles podem tratar também de questões estaduais ou federais?
Podem e devem. Mesmo não podendo decidir pelos demais níveis de 

governo, prefeitos e vereadores não podem se omitir quanto a questões 
estaduais e federais. Esses problemas atingem fortemente a população do 
município, o que lhes impõe o dever de exigir que os responsáveis tomem 
as medidas necessárias para solucioná-los. Quando estes se escondem 
dos problemas, estão fugindo de suas responsabilidades.

O povo é mesmo “o patrão” dos governantes? 
Sim. Eles são pagos, com o dinheiro do povo, para cumprir a missão 

que lhes é atribuída! Ao desempenharem seu papel, não estão fazendo 
nenhum favor, estão cumprindo sua obrigação. Sua função é trabalhar em 
benefício de todos, exercendo o poder que lhes é concedido, por meio da 
eleição, em favor de cada cidadão do município. Quando não fazem isto, 
estão errados!

“Quase todos os problemas locais poderiam ser resolvidos se o 
governo municipal agisse de maneira rápida, objetiva, racional, ou 
seja, se prefeito, vice-prefeito e vereadores fossem interessados, 

competentes e honestos...”
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Outro grave problema gerado pela estrutura governamental brasi-
leira e pela prática política do País está associado à “mistura” que 

existe, no imaginário popular, entre as funções do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo, notadamente no nível municipal.

Isto não deveria ocorrer, pois suas responsabilidades estão claramen-
te expressas na nossa Constituição Federal e nos demais dispositivos le-
gais existentes. Então, por que isto sempre ocorre na esmagadora maioria 
de nossos municípios?

Esta “confusão de funções” não ocorre por acaso. A origem da visão 
distorcida que o cidadão tem, neste caso, é fruto da ineficiência da gestão 
pública e é alimentada pela corrupção eleitoral - que interessa aos políticos 
corruptos e seus financiadores de campanha. 

A falta de atitudes objetivas e concretas, capazes de solucionar os 
problemas existentes, somada ao elevado grau de corrupção verificado 
nas prefeituras, gera um sentimento de frustração, que leva os cidadãos 
a não esperar (nem cobrar) qualquer atitude positiva do Executivo local.

ELEIÇÃO E DEVERES DOS GOVERNANTES MUNICIPAIS

Capítulo 2 - Parte 2

Precisamos 
conhecer o papel do 

prefeito e dos 
vereadores.

É verdade. Sem 
isto, seremos 

sempre enganados! 



3938

Alexandre Damasceno

Em face do descaso, as necessidades da população (alimentação, 
moradia, saúde etc) ficam em segundo plano. Com tantas demandas não 
atendidas e com a descrença da população quanto à competência, hones-
tidade e boa vontade dos políticos, um perigoso vácuo é gerado. 

Este “vazio” gera oportunidades para que os compradores de votos 
cooptem as pessoas que precisam deste tipo de “apoio”, transformando-as 
não apenas em eleitores dos políticos que viabilizam o atendimento de 
suas necessidades, mas em apoiadores de suas candidaturas.

Por este motivo, passa a ser aceito como “normal” o fato de verea-
dores (ou candidatos ao cargo) doarem remédios, dentaduras, redes e 
outros bens (que em casos extremos deveriam ser doados pela prefeitura) 
acontecendo o mesmo com os prefeitos (ou candidatos).

Políticos corruptos que possuem acesso a serviços na área da saúde 
são os que mais praticam a compra de votos, pois se aproveitam da pre-
cariedade da rede pública de saúde e da carência da população. Estes ti-
pos de criminosos foram os adversários mais sujos que enfrentei. Pessoas 
desprezíveis, que tratavam a vida dos munícipes como uma mercadoria vil.

A ineficiência da gestão é “combustível” para a corrupção eleitoral, 
pois leva a análises absurdas: “se o governo não atende às necessidades 
da população, não serão as eleições o momento ideal para que os eleito-
res possam extorquir políticos que nada fazem”?

Este raciocínio, embora nada democrático, poderia até ter alguma ló-
gica, caso o dinheiro da corrupção eleitoral não fosse sair “do bolso” do 
próprio povo, o que, como já vimos, é o que acontece. Assim, precisamos 
levar cada cidadão a refletir sobre o papel dos agentes públicos, para que 
todos possam votar de modo mais responsável e consciente.

“A falta de atitudes objetivas e concretas, capazes de solucionar 
os problemas existentes, somada ao elevado grau de corrupção 

verificado nas prefeituras, gera um sentimento de 
frustração na população.”
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ELEIÇÃO E DEVERES DOS GOVERNANTES MUNICIPAIS

Como são escolhidos o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores?
Eles são eleitos por meio do voto, direto e secreto, da população, para 

governar, tomando importantes decisões em nosso nome, durante quatro 
anos. A qualidade dos prefeitos e vereadores depende da nossa capacida-
de de avaliar os candidatos e da nossa consciência na hora de votar, por 
isto é fundamental elegermos os melhores.

Como se dará a eleição do prefeito do meu município?
O prefeito e o vice-prefeito são eleitos conjuntamente. Ao votar em 

seu candidato a prefeito, você vota também no candidato a vice-prefeito da 
mesma “chapa”. Vence quem receber mais votos. Em cidades com mais 
de 200 mil eleitores, como Fortaleza, se nenhum candidato obtiver mais 
que a metade dos votos válidos, ocorrerá o segundo turno das eleições - 
votação da qual participarão os dois mais votados no primeiro turno.

No caso dos vereadores, como são definidos os eleitos?
A eleição dos vereadores ocorre junto com o primeiro turno da eleição 

para prefeito - não há segundo turno para a eleição dos vereadores. São 
eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, as vagas são preenchidas de 
acordo com o número de votos obtidos por cada partido ou coligação; por 
isto, nem sempre os mais votados são os eleitos. Nas eleições de 2016 
haverá uma nova regra: para ser eleito, o candidato deve obter pelo menos 
10% do coeficiente eleitoral (total de votos necessários para que um parti-
do ou coligação conquiste uma vaga na câmara municipal).

Quais as principais atribuições do prefeito municipal? 
O prefeito é o principal responsável pela administração municipal. Sob 

sua responsabilidade estão, principalmente, a prestação de serviços pú-
blicos (oferta de creches, educação, saúde, limpeza pública, transporte 
coletivo, arrecadação de impostos etc) a realização das obras prioritárias 
para o município (escolas, ruas, estradas, praças, casas populares etc) o 
funcionamento das repartições e a estruturação de programas sociais. 
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Quais as principais atribuições dos vereadores? 
A missão dos vereadores é muito diferente da missão do prefeito. Eles 

devem representar os cidadãos nas discussões e decisões que cabem ao 
município, fazer as leis e, principalmente, fiscalizar a atuação do prefeito, 
do vice-prefeito, dos secretários e dos demais servidores municipais. Os 
vereadores são os representantes mais diretos e próximos dos cidadãos, 
por isto não deveriam se portar como marionetes ou capachos do prefeito. 

Pela importância destes papéis, votar bem é essencial, não?
Perfeitamente. Eleger um bom prefeito e bons vereadores é essencial 

para que tenhamos uma administração municipal honesta e competente, 
capaz de cuidar bem da cidade e da população! Somente governantes 
dignos e justos podem conduzir a administração municipal de modo a re-
solver os problemas enfrentados e garantir a melhoria da nossa qualidade 
de vida.

Votar mal é mesmo um grave erro, ou isto é apenas exagero?
É um erro gravíssimo! Levar pessoas inadequadas ao poder é plantar 

um futuro negativo para todo o município. Eleger maus governantes é abrir 
a porta para a corrupção e a ineficiência na administração pública. Como 
eles não possuem compromisso com o bem estar da população, tratam os 
problemas coletivos com descaso, traindo a confiança de quem os elegeu.

“Eleger um bom prefeito e bons vereadores é essencial para que te-
nhamos uma administração municipal honesta e competente, capaz 

de cuidar bem da cidade e da população!”
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O desconhecimento da população, quanto à origem dos recursos 
públicos e quanto aos mecanismos e processos por meio dos 

quais se define onde e como os mesmos serão aplicados, traz impactos 
muito negativos, no que tange ao exercício da cidadania.

Aproveitando-se disto, maus políticos e gestores manipulam a desti-
nação do dinheiro público de acordo com suas conveniências, priorizando 
ações que não atendem às reais necessidades da população.

A própria lei orçamentária, que aloca tais recursos, mostra este desvio 
de finalidade. Com a conivência da Câmara, prefeitos aprovam tudo que 
lhes interessa. Vivi isto como vereador de Trairi, quando, por exemplo, fui o 
único a tentar reverter a fixação de R$ 10.000,00 anuais para a agricultura 
de todo o município, enquanto eram fixados R$ 175.000,00 somente para 
o material de consumo do Gabinete do Prefeito.

Também se aloca muito dinheiro para publicidade e propaganda, reali-
zação de festas, contratação de consultorias e outras coisas que atendem 

ORIGEM DOS RECURSOS E VÍCIOS DA GESTÃO PÚBLICA

Capítulo 2 - Parte 3
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principalmente ao desejo de autopromoção dos governantes e facilitam os 
esquemas de corrupção - voltados ao desvio de recursos públicos para 
custear ações de interesse pessoal ou partidário.

 Quem nunca ouviu falar em enormes desvios e desperdício de dinhei-
ro público em municípios onde a população não tem sequer água potável, 
boas escolas, postos de saúde e hospitais funcionando normalmente? 
Quem não acha estas coisas muito mais importantes do que revistas, fes-
tas e sorteios bancados com dinheiro público?

É duro reconhecer, mas esta é a regra na maioria dos municípios bra-
sileiros: enquanto a politicagem e a corrupção crescem, as pessoas pade-
cem! Lamentavelmente, isto não vai mudar enquanto cada um de nós, ci-
dadãos privilegiados quanto à formação e à informação de que dispomos, 
não assumirmos o processo de conscientização do nosso povo. 

Somente tendo consciência de que o dinheiro público pertence a to-
dos (e não aos governantes que elegemos) os cidadãos passarão a ser 
mais exigentes e rigorosos quanto ao emprego de tudo que de nós é reco-
lhido sob a forma de imposto, taxas etc.

Este maior nível de exigência deve existir independentemente do pro-
cesso eleitoral, mas lembre-se de que a eleição de candidatos dignos é 
fundamental para a boa gestão pública. Quanto melhores forem os gover-
nantes, menor será o esforço de fiscalização exigido da população.

Considerando que é muito mais fácil eleger bons representantes do 
que tirar do poder representantes indignos dos mandatos que exercem, 
proponho que utilizemos as perguntas e respostas listadas a seguir, para 
ampliarmos o nível de consciência política de todos os que nos cercam. 

“É duro reconhecer, mas esta é a regra na maioria dos municípios 
brasileiros: enquanto a politicagem e a corrupção crescem, as

 pessoas padecem!”



44

ORIGEM DOS RECURSOS E VÍCIOS DA GESTÃO PÚBLICA

De onde vem o dinheiro empregado pela prefeitura? 
O dinheiro vem dos impostos e taxas cobrados pelo município, bem 

como dos repasses de recursos feitos pelos governos federal e estadual. 
Cada centavo sai do nosso próprio bolso, pois, nas coisas que compramos 
e nos serviços que pagamos, existem impostos “embutidos no preço”, que 
pagamos sem perceber. Há também impostos que são cobrados de modo 
direto, como o imposto que pagamos quando somos proprietários de um 
veículo (IPVA) ou de um imóvel (IPTU) além de muitos outros. 

Quem decide onde os recursos públicos devem ser aplicados?
O dinheiro público não pertence ao prefeito nem aos vereadores, mas, 

como os elegemos para que nos representem também nesta área, são 
eles que decidem onde será aplicado. Os recursos deveriam ser sempre 
investidos em benefício da população, atendendo às necessidades mais 
urgentes da comunidade, mas nem sempre isto acontece.

Isto quer dizer que o dinheiro público é usado de modo errado?
Exatamente. Estes recursos costumam ser desviados, ou seja, rouba-

dos, por meio de grandes esquemas de corrupção. Em outras ocasiões, 
o dinheiro público é empregado em coisas não prioritárias, apenas para 
atender a interesses de aliados do governo, dos próprios governantes ou 
de seus familiares e amigos. Como vemos, precisamos escolher muito 
bem nossos governantes e exigir que eles ajam com transparência, para 
que a população possa acompanhar o uso de seu dinheiro.

Governantes que agem assim, não estão descumprindo seu papel?
Estão sim, mas lembre-se de que a origem disto tudo está na qualida-

de dos candidatos eleitos, pois a maioria deles não tem condições técnicas 
nem morais para representar a população. Eles usam seus mandatos mui-
to mais para resolver seus problemas pessoais e defender os interesses 
de seus grupos políticos e de seus financiadores de campanha, do que 
para atender aos interesses da coletividade. Quando votamos mal, somos 
condenados a ter maus governantes.
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Podemos tirar os corruptos e os incompetentes do poder?
Podemos, mas isto é muito difícil. Governantes que se elegem com-

prando votos, que não cumprem seu papel ou que cometem irregularida-
des graves durante seus mandatos, podem perder o direito de representar 
o povo, mas isto ocorre muito raramente. As pessoas que conhecem as 
irregularidades costumam ter medo de denunciar os corruptos e de apre-
sentar provas contra eles, o que torna o processo de investigação, julga-
mento e condenação muito lento (podendo levar vários anos).

Se é tão difícil afastar maus governantes, que podemos fazer?
O ideal é que este tipo de político nem chegue a ser eleito, mas, mui-

tas vezes, a população acaba votando em quem não deveria votar. Nesses 
casos, a única saída é aproveitar a próxima eleição para eleger outro em 
seu lugar! Nas eleições de 2016, por exemplo, teremos uma ótima opor-
tunidade para tirar do poder quem não cumpre corretamente seu papel. 
Escolher bons representantes é a maior prova que podemos dar de nossa 
cidadania!

“Os maus políticos usam seus mandatos muito mais para re-
solver seus problemas pessoais e defender os interesses de seus 
grupos políticos e de seus financiadores de campanha, do que para 
atender aos interesses da coletividade.”
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A baixa qualidade da administração pública é recorrente tema de 
debate entre os cidadãos, independentemente de sua formação e 

do volume de informações a que têm acesso. São muitas, e quase sempre 
justas, as críticas quanto à inoperância e ineficiência dos gestores públi-
cos, que pouco se esforçam para cumprir o papel que lhes cabe.

Esta realidade é consequência do tipo de políticos que elegemos. 
Seja por incompetência, por desonestidade ou por descaso, as prioridades 
assumidas por eles quase nunca coincidem com os anseios da população. 
Isto afasta suas ações do interesse social, gerando a perpetuação dos 
problemas existentes, até com o seu agravamento.

Considerando que isto evidencia grave falha na ação do Executivo 
municipal, cujos maiores responsáveis são o prefeito, o vice-prefeito e os 
secretários, o Legislativo local, que tem como uma de suas principais fun-
ções a fiscalização das ações da prefeitura, deveria agir de forma preven-
tiva e corretiva – o que raramente ocorre.

A MOTIVAÇÃO DOS MAUS POLÍTICOS E A NOSSA POSTURA

Obrigado! O apoio dos 
eleitores conscientes é 

essencial para mim!

Parabéns pela sua 
conduta. Você merece 

meu apoio e meu voto!

Capítulo 2 - Parte 4
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Neste contexto, além da gravíssima e inaceitável inoperância do Po-
der Executivo, em grande parte motivada por interesses escusos, fica clara 
a total conivência (para dizer o mínimo) do Poder Legislativo. Não raro, são 
montados esquemas de corrupção para subornar vereadores, que tam-
bém asseguram, ao chefe do Executivo, a inércia do Legislativo.

Uma vez corrompidos, os vereadores não fiscalizam as ações da pre-
feitura e garantem a aprovação dos projetos de interesse do prefeito e das 
contas relativas a sua administração – que são julgadas pela Câmara.

No caso do meu mandato, vendo o “estelionato eleitoral” cometido 
pelo prefeito eleito (que havia sido apoiado também por meu partido) pas-
sei a fazer oposição franca à gestão, tendo o mesmo, em suas próprias 
palavras, “comprado o resto” (os demais vereadores). Assim, nos quase 
quatro anos restantes, fui voz isolada contra o Executivo e os demais ve-
readores.

Assim, considerando toda a “lama” existente nessas espúrias rela-
ções entre prefeitos desonestos e vereadores corruptos, e levando em 
conta que a população, por meios próprios, não pode impedir a candi-
datura destes, resta ao cidadão consciente mobilizar o maior número de 
pessoas possível, como forma de evitar que os mesmos venham a ocupar 
posições de mando, legitimados pelo voto popular. 

Assim, por ser essencial a maior conscientização da população quan-
to aos irreparáveis males que podem advir da eleição de pessoas ina-
dequadas (a exemplo dos desvios bilionários de recursos públicos que 
estamos testemunhando no Brasil, nos Estados e nas cidades) proponho 
um conjunto de perguntas e respostas, também adaptadas e organizadas, 
com vistas a facilitar a reflexão necessária aos que nos cercam.

“Uma vez corrompidos, os vereadores não fiscalizam as ações da 
prefeitura e garantem a aprovação dos projetos de interesse do 

prefeito e das contas relativas a sua administração...”
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A MOTIVAÇÃO DOS MAUS POLÍTICOS E A NOSSA POSTURA

Que leva um prefeito a não cumprir corretamente seu papel? 
Na maioria dos municípios a ineficiência da gestão pública e a inope-

rância dos prefeitos são muito evidentes; mas isto não acontece por acaso. 
Geralmente há muitos motivos por trás desta realidade, mas, os principais 
deles são o desinteresse, o despreparo e a desonestidade dos próprios 
prefeitos ou de seus assessores e auxiliares mais diretos. 

Como estes elementos se fazem presentes na administração? 
A boa prestação dos serviços públicos municipais dependeria, de iní-

cio, da boa intenção do prefeito, mas muitos não procuram resolver, se-
quer, os problemas mais graves da cidade. A competência técnica também 
seria essencial, mas os eleitores não costumam privilegiar isto – e muitos 
despreparados são eleitos. A honestidade, elemento essencial para um 
gestor público, é cada vez mais rara. Quando faltam ao prefeito essas 
qualidades, a gestão costuma ser um desastre.

Por que os vereadores, em casos assim, não agem como deveriam? 
Porque muitos deles também são despreparados, desinteressados e 

desonestos – o que os torna coniventes. Há muitos conluios entre prefeito 
e vereadores, que vendem seu silêncio e apoiam os projetos de interesse 
do Poder Executivo em troca de cargos, dinheiro, favorecimento pessoal e 
outros “trambiques”. Se não elegermos vereadores competentes, capazes 
de resistir às pressões políticas e que sejam “vacinados” contra estes “es-
quemas”, sempre haverá omissão e corrupção no Poder Legislativo.

Será que ainda existem exceções a esta “regra do atraso”? 
Felizmente ainda há governantes honrados, que procuram cumprir 

bem o papel que lhes cabe, mas, lamentavelmente, eles são minoria. Por 
este motivo é que se torna tão importante o surgimento de novas lide-
ranças, com vocação política e desejo de ajudar a mudar, para melhor, a 
vida da população. Além de votar corretamente, o eleitor deve incentivar e 
apoiar estas pessoas e suas iniciativas, para que o poder não seja eterna-
mente dominado pelos que se ocupam da má política!
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Para evitar erros, podemos impedir a candidatura de maus políticos?
Os avanços obtidos nesta área ainda são pequenos. Os partidos, que 

escolhem, dentre seus filiados, aqueles que concorrerão às eleições, de-
veria impor um “filtro” capaz de deixar passar apenas os candidatos aptos, 
mas muitos só levam em conta “critérios” como amizade, potencial de vo-
tos e poder econômico dos candidatos. Um avanço importante foi a Lei 
complementar No. 135, de 04/06/2010 (“Lei da Ficha Limpa”) mas a ideia 
inicial foi tão alterada, que a Lei deixou muitas brechas para que pessoas 
de “mãos sujas” se candidatem.

Então, cabe ao eleitor reconhecer quem não merece ser eleito?
Exatamente. Precisamos reconhecer os enganadores, por isto deve-

mos informar-nos sobre quem é, de fato, o candidato em quem pretende-
mos votar. Não confiemos em quem não apresenta projetos claros, viáveis 
e importantes para o município, e desconfiemos, também, dos que pro-
metem “mundos e fundos”. Analisemos a história dos candidatos, vendo o 
que fizeram de bom e de ruim ao longo da vida, conhecendo as idéias que 
defendem e sua experiência profissional. Descartemos e denunciemos os 
que compram votos!

“Os principais motivos para a ineficiência da gestão municipal são 
o desinteresse, o despreparo e a desonestidade dos vereadores, do 

prefeito e de seus assessores e auxiliares mais diretos.” 
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A corrupção na administração pública nunca ocorre de maneira        
isolada. Quando gestores utilizam práticas criminosas para favo-

recer partidos, financiadores de campanha, políticos ou a si próprios, a 
prática se espalha por várias áreas e estratos do governo.

Pactuada nos níveis mais altos da hierarquia do governo e dos parti-
dos, também envolvendo agentes externos à máquina pública, a corrup-
ção gera uma reação em cadeia, descendo dos níveis superiores até os 
níveis mais operacionais da estrutura governamental.

Não existe corrupção só de “chefes” - muitos outros são cooptados 
neste processo. Sem a conivência e a participação dos “chefiados” e apoio 
dos agentes externos, os esquemas montados não conseguiriam cumprir 
seus objetivos escusos. É exatamente esta cumplicidade que viabiliza os 
desvios bilionários que, lamentavelmente, vemos no Brasil.

Neste cenário absurdo, não apenas os poucos bons políticos, mas 
também os servidores públicos que agem corretamente (sem conivência 
com este quadro) passam a ser “nivelados por baixo” pela população, tra-

PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CORRUPÇÃO NO MUNICÍPIO

Desviaram a verba
da merenda escolar. Não 

temos o que comer
na escola!

Que tristeza
é esta, filho?

Capítulo 2 - Parte 5
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zendo desestímulo aos que resistem à corrupção. Esta generalização é 
grave, pois pode gerar a omissão daqueles que cumprem bem seu papel. 

Independentemente de a corrupção ocorrer no nível Federal, Estadual 
ou Municipal, suas consequências são sempre graves – e atingem os cida-
dãos indistintamente. Não se deve pensar que uma ocorrência verificada 
no nível federal ou estadual não pode impactar a coletividade simplesmen-
te por ter ocorrido em instâncias superiores.

A depender do nível em que esses processos venham a ocorrer, o 
alcance dos danos causados por eles pode variar. Quando se trata, por 
exemplo, de desvios em instituições federais, suas consequências podem 
afetar todos os estados da Federação e seus diversos municípios.

Como as necessidades da população são ilimitadas e os recursos 
públicos, mesmo se empregados corretamente, não são suficientes para 
atendê-las, conclui-se que o desvio de dinheiro público é um dos principais 
responsáveis pela baixa qualidade dos serviços ofertados à população.

Em gestões corrompidas, todas as áreas onde atua o poder público 
ficam prejudicadas. Isto ocorre tanto pela falta objetiva que os recursos 
financeiros desviados fazem no desenvolvimento das ações previstas, 
quanto pela descrença da população quanto à administração pública.

Alguns desvios são ainda mais hediondos. Enquanto fui vereador, fis-
calizei de perto o emprego de verbas, tendo detectado, entre muitos, o 
desvio de 75% dos recursos da merenda escolar do ano de 2007. Neste 
caso, a denúncia gerou um processo que levou absurdos 7 anos para ser 
julgado, e, apesar da condenação do prefeito, até hoje, nada foi devolvido. 
Reflitamos sobre o tema mais detidamente! 

“...a corrupção gera uma reação em cadeia, descendo dos níveis 
superiores até os níveis mais operacionais da estrutura 

governamental.” 
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PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CORRUPÇÃO NO MUNICÍPIO

A corrupção municipal prejudica tanto quanto a estadual e federal?
Sim. A corrupção é sempre prejudicial, mas seus impactos diferem, a 

depender do nível em que ocorre. Quanto mais alto o nível governamental 
em que os casos se verificam, mais graves são as consequências. Um 
escândalo de corrupção no nível federal pode gerar, entre outras coisas, 
o comprometimento da economia do país. No nível estadual, a corrupção 
pode, entre outras coisas, reduzir os investimentos feitos pelo Estado. No 
município, os impactos são mais locais, mas são igualmente graves - e 
prejudicam direta e profundamente toda a população local.

Que tipos de prejuízos concretos os cidadãos sofrem a partir disso? 
Os prejuízos são de toda ordem e incalculáveis. Os problemas mais 

imediatos são aqueles causados pela falta que os recursos financeiros 
desviados (ou mal empregados) farão no desenvolvimento das ações de 
responsabilidade do governo municipal, que, por falta de dinheiro, podem 
ser parcialmente prejudicadas ou completamente inviabilizadas.

Isso não prejudica muito a qualidade dos serviços públicos?
Certamente. O desvio de recursos reduz a qualidade dos serviços pú-

blicos prestados, pois prejudica a aquisição de itens e a contratação de 
serviços essenciais ao funcionamento da máquina pública. Entre outros 
problemas que faz surgir, esta prática prejudica a manutenção dos equipa-
mentos e prédios públicos, impõe perdas salariais, impede a contratação  
e capacitação dos servidores e reduz a qualidade das obras realizadas.

Isto explica a precariedade verificada na área da saúde pública?
Sem dúvida. Isto explica a falta de remédios e de material de consumo 

nos hospitais e nos postos de saúde, assim como a falta de profissionais 
e de equipamentos hospitalares necessários às cirurgias e exames mais 
complexos. Sem tantos desvios, haveria mais dinheiro para investir nesta 
área tão crítica que é a da saúde – e muitas vidas seriam salvas.
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Na área da educação, também são gerados prejuízos concretos?
Sim. A educação é outra grande vítima dos desvios de verbas públi-

cas. Os corruptos cometem desmandos que vão desde o desvio do di-
nheiro destinado ao transporte e à merenda escolar, até o mau uso dos 
recursos que deveriam ser usados para motivar e premiar os profissionais 
da educação. Também contratam e pagam reformas prediais inexistentes 
e compram materiais que são recebidos em quantidade e com qualidade 
inferior. Tudo isto gera perdas irreparáveis.

Pelo visto, a corrupção prejudica o povo em todas as áreas, não?
A corrupção deixa um rastro de destruição que vai muito além dos pro-

blemas que apontamos nas áreas da saúde e da educação. Ela prejudica a 
pavimentação de vias; limita a oferta de oportunidades de cultura, esporte 
e lazer; impede que as famílias comprem a casa própria; provoca doenças 
pela falta de água potável e saneamento básico; prejudica a geração de 
emprego e renda; dificulta as ações na área de segurança pública; impede 
a estruturação de programas voltados à recuperação de dependentes quí-
micos; restringe as ações na área de defesa dos animais e causa muitos 
outros problemas. Por tudo isto, fica ainda mais clara a necessidade de 
elegermos bons governantes.

“Em gestões corrompidas, todas as áreas onde atua o poder público 
ficam prejudicadas. Isto ocorre tanto pela falta objetiva que os 
recursos financeiros desviados fazem no desenvolvimento das 

ações previstas, quanto pela descrença da população 
quanto à administração pública.”



   ...considerando toda a “lama” existente nessas espúrias 
relações entre prefeitos desonestos e vereadores corruptos, 

e levando em conta que a população, por meios próprios, 
não pode impedir a candidatura destes, resta ao cidadão 

consciente mobilizar o maior número de pessoas possível, 
como forma de evitar  que os mesmos venham a ocupar 

posições de mando, legitimados pelo voto popular. 

“

”
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”

CAPÍTULO 3

A IMPORTÂNCIA DA NOSSA ATIVA 
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE 

ESCOLHA DOS CANDIDATOS
NA ÚLTIMA ETAPA DESTE TRABALHO, REFLETIREMOS SO-
BRE A VALIOSA OPORTUNIDADE DE MUDANÇA QUE AS ELEI-
ÇÕES NOS OFERECEM, SOBRE OS CUIDADOS QUE DEVE-
MOS TER QUANDO DA ESCOLHA DE NOSSOS CANDIDATOS, 
SOBRE A RESPONSABILIDADE QUE TEMOS NO PROCESSO 
DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ELEITORADO, BEM COMO SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DE FISCALIZAR A ATUAÇÃO DOS ELEITOS E 
COBRAR SUAS AÇÕES,



56

O sistema político brasileiro precisa ser profundamente reformado, 
mas, sem pressão popular, a necessária Reforma Política jamais 

sairá do papel, pois os que se elegem utilizando as brechas e benefícios 
permitidos pela legislação atual não possuem interesse em mudá-las.

Somente uma ampla revisão da legislação poderá eliminar os muitos 
e graves vícios que foram introduzidos, ao longo do tempo, nos diversos 
processos ligados ao tema. Neste universo, merece destaque o processo 
eleitoral, responsável pela perpetuação de maus políticos e de seus fami-
liares em posições de mando.

O instituto da reeleição é um dos fatores que mais levam à corrupção 
governamental e ao descumprimento do papel dos que são eleitos para 
nos representar. Isto ocorre não apenas no âmbito do Poder Executivo, 
mas também dentro do Legislativo.

No âmbito do Executivo, a estrutura das prefeituras vem servindo, ile-
gal e imoralmente, para potencializar a reeleição do prefeito e a eleição de 
seus aliados, comprometendo a eficiência da administração pública. Este 

CANDIDATOS A REELEIÇÃO E “AGREGADOS POLÍTICOS”

Precisamos escolher bem
os nossos candidatos.

Devemos afastar da 
política os que nada de bom

fazem para a população.

Capítulo 3 - Parte 1
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vício estará presente também em 2016, pois os prefeitos eleitos em 2012, 
que não concorriam à reeleição, poderão se candidatar outra vez.

No que se refere ao Legislativo, pouco se fala quanto à limitação do 
número de reeleições de parlamentares. Assim, dirigindo o foco das dis-
cussões apenas para o Executivo, esconde-se a gravidade que traz consi-
go o instituto da reeleição ilimitada para os parlamentares.

Ocorre que, podendo um parlamentar perpetuar-se no poder, aqueles 
mal intencionados deixam de cumprir seu papel (em defesa dos interesses 
da população) e cuidam apenas da “preparação do terreno” que garantirá 
sua reeleição.

Neste esforço, buscam favorecimentos para si e para seus grupos 
(familiar e políticos) negociando seu posicionamento e seus votos no par-
lamento. Isto explica por que tantos parlamentares mudam de postura logo 
após as eleições, apoiando cegamente o prefeito - mesmo que isto repre-
sente a traição dos compromissos assumidos junto a seus eleitores.

Como forma de contribuir para a mudança deste quadro, propus, há 
alguns anos, itens a serem discutidos no âmbito da reforma eleitoral, que, 
por motivos óbvios, não tiveram eco junto aos congressistas que procurei.

Tudo isto sinaliza a necessidade de avaliarmos “com lupa” todos os 
que exercem ou já exerceram mandato(s) eletivo(s), pois, uma vez que já 
tiveram a chance de prestar serviços relevantes à população, precisam dar 
mostras de que honraram a posição que ocuparam. Neste aspecto, tudo 
sinaliza a necessidade de darmos uma “vassourada geral” na política.

A escolha de candidatos deve ser feita criteriosamente, levando em 
conta aspectos éticos e técnicos. Assim, proponho algumas perguntas e 
respostas, como forma de facilitar a reflexão de nossos amigos.

“...a estrutura das prefeituras vem servindo, ilegal e imoralmente, 
para potencializar a reeleição do prefeito e a eleição de seus aliados, 

comprometendo a eficiência da administração pública.”
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CANDIDATOS A REELEIÇÃO E “AGREGADOS POLÍTICOS”

Os atuais vereadores e prefeitos podem se candidatar em 2016?
Vereadores podem se candidatar a reeleição seguidamente. Há restri-

ções apenas à reeleição de prefeitos, que podem exercer no máximo dois 
mandatos seguidos. Buscar a reeleição é muito comum entre os políticos, 
mas poucos merecem ser reconduzidos. A maioria tenta se perpetuar no 
cargo só para continuar usufruindo daquilo que é público.

Então, por que alguns vereadores não concorrem à reeleição?
Alguns não concorrem para se dedicar mais a suas vidas privadas, ou-

tros porque não possuem chances reais de reeleição, enquanto outros se 
afastam por motivos de saúde, mas, infelizmente, muitos não concorrem à 
reeleição para “ceder o lugar” a filhos ou cônjuges, como se o mandato de 
vereador fosse uma propriedade familiar. Este último caso é péssimo para 
a sociedade, pois impede que pessoas independentes e com novas idéias 
possam trazer a renovação tão necessária na política.

Candidatos à reeleição ou parentes de políticos são mais indicados?
Negativo! O fato de determinado candidato já ser prefeito ou vereador 

(ou parente de políticos) não assegura que ele, se eleito, fará um trabalho 
melhor do que os candidatos “novatos”, que ainda não tiveram chance 
de representar o povo.  Ao contrário do que se pode pensar, os atuais 
prefeitos e vereadores, assim como os parentes de políticos, devem ser 
avaliados com rigor ainda maior, tanto pelo que fizeram quanto pelo que 
deixaram de fazer pela população. Se já estiveram no poder e nada de 
bom fizeram, não merecem receber um novo mandato.

Nem mesmo se eles tiverem sido “generosos” com a população?
Descarte os candidatos que usam o fato de terem promovido festas, 

distribuído presentes, doado cestas básicas ou terem feito favores pesso-
ais. No caso dos que já possuem mandato, deixe de lado esses aspectos e 
analise os benefícios concretos que a população da cidade teve (ou deixou 
de ter) a partir do trabalho que fizeram. Se sua atuação foi fraca ou se es-
tiveram envolvidos em corrupção, eles não merecem seu voto.  As coisas 
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“Alguns vereadores buscam apenas favorecimentos para si e para 
seus grupos (familiar e políticos) negociando seu posicionamento e 
seus votos no parlamento. Isto explica por que tantos parlamentares 

mudam de postura logo após as eleições, apoiando cegamente o 
prefeito - mesmo que isto represente a traição dos compromissos 

assumidos junto a seus eleitores.”

oferecidas em troca de votos são pagas com dinheiro roubado ou já são 
direitos do cidadão, portanto, vote nos melhores candidatos – e não nos 
que abusam do poder econômico ou político.

Como devo proceder durante a escolha de meus candidatos?
Não se deixe levar pela emoção. O fato de um candidato já ser ve-

reador ou prefeito, morar no seu bairro, ter muito dinheiro, ser engraçado 
ou ter a mesma profissão que você, não deve influenciar sua decisão. As 
eleições existem para que escolhamos os mais aptos a representar o povo 
e zelar pelos interesses da população, e não para que apontemos aqueles 
com os quais simpatizamos. Devemos avaliar profundamente os candida-
tos, para que elejamos os mais honestos, os mais capacitados a exercer o 
cargo para o qual se candidataram e que demonstrem estar a serviço da 
população.

Mas, o que fazer caso não encontre os “candidatos ideais”?
Às vezes não encontramos candidatos com os quais nos identifica-

mos totalmente, mas isto não torna dispensável nossa participação política 
nem o nosso voto. Com tantos candidatos, sempre podemos encontrar 
algum em quem ainda podemos depositar nossa esperança. Mesmo que 
não nos identifiquemos 100% com o perfil, idéias ou propostas dos candi-
datos, devemos votar naqueles que julgamos aptos a honrar seu mandato.
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Deixar para resolver pendências e tomar decisões “na última hora” 
é parte da cultura dos brasileiros. Por tratar-se de assunto muitís-

simo importante, a escolha de candidatos a cargos eletivos não deveria 
encaixar-se neste padrão, mas infelizmente isto ocorre.

O retardamento da avaliação dos candidatos é muito nocivo aos in-
teresses coletivo. Deixar para fazer isto às vésperas do pleito eleitoral au-
menta as chances de cometermos enganos na escolha das pessoas a 
quem confiaremos nosso voto, favorecendo alguns tipos de candidatos (os 
que já exercem mandatos e os que possuem poder econômico e político).

Eleitores que agem assim favorecem, inconscientemente, a reeleição 
de maus políticos. O fato de não aproveitarem a oportunidade de conhe-
cer o perfil e a proposta dos novos candidatos é muito negativo, pois são 
exatamente esses os que podem vir a promover a revolução política que 
precisamos no País. Somente votando em candidatos diferentes podere-
mos levar outros a fazer o mesmo, renovando o Legislativo e o Executivo.

PASSANDO OS CANDIDATOS NA “PENEIRA FINA”

Capítulo 3 - Parte 2

Votei mal na eleição 
passada. Preciso ser mais 

cuidadoso desta vez.

Que tal avaliarmos 
juntos todos os 

candidatos?
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Para o bem desta importante escolha, devemos avaliar os candida-
tos em profundidade, bem antes das eleições, independente do cargo a 
que concorrem. Isto é importante para que não venhamos a cair no erro 
comum de nos deixarmos levar pela imagem pública que alguns políticos 
“renomados” criaram ao longo do tempo, até porque os mecanismos que 
usam para isto, na maioria das vezes, não são legítimos.  

O caráter e a história de vida dos que se candidatam é fundamental 
nesta análise. O fato de esta avaliação não vir sendo feita como deveria 
vem permitindo a eleição de muitos canalhas - publicamente reconhecidos 
como tal. Não podemos continuar estáticos frente a essa realidade, pois 
todos nos tornamos vítimas da ação inescrupulosas dos maus políticos.

Devem ser avaliadas também a competência técnica e a qualidade 
das propostas apresentadas. Candidatos despreparados, se eleitos, se-
rão danosos à sociedade, pois não cumprirão adequadamente seu papel. 
Testemunhei isto quando vereador, convivendo com parlamentares que 
sequer conseguiam compreender os projetos de lei recebidos. Um deles, 
por motivos óbvios, alegava, todos os dias, ter “esquecido os óculos”. Os 
que apresentam propostas inviáveis também devem ser descartados, por 
não saberem o que falam ou por estarem enganando a população.

Ainda quanto aos aspectos a serem avaliados, deve-se observar que 
algumas características são particularmente importantes para quem pre-
tende desempenhar o mandato de vereador ou de prefeito, pois os papéis 
possuem algumas diferenças entre si. 

Assim, aproveitemos o grande volume de informações disponíveis na 
internet e em outros meios de comunicação para nos cercarmos de todos 
os dados necessários à avaliação e escolha de nossos candidatos. Reflita-
mos sobre as perguntas e respostas aqui propostas.

“Somente votando em candidatos diferentes poderemos levar ou-
tros a fazer o mesmo, renovando o Legislativo e o Executivo.”
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PASSANDO OS CANDIDATOS NA “PENEIRA FINA”

Podemos escolher nossos candidatos mais perto das eleições?
O eleitor pode escolher, em qualquer momento, o candidato em quem 

votará, mas não deve deixar esta escolha para a última hora, que é muito 
arriscado. Quem não dedica o tempo necessário à análise dos candidatos 
pode acabar incorrendo no erro de votar nos mais conhecidos (que nem 
sempre são os melhores) ou de aceitar uma indicação errada. Devemos 
pesquisar sobre os candidatos, para que possamos refletir sobre eles com 
amigos e parentes. Precisamos eleger pessoas capazes de fazer a tão 
necessária “faxina política”.

Como posso iniciar a análise dos candidatos?
Avalie seu caráter, seu passado, sua formação, sua experiência e sua 

competência. Discuta a fundo suas propostas. Procure candidatos que se-
jam bons gestores, que tenham compromisso para com a sociedade e que 
estejam aptos a tomar decisões que vão impactar a vida de todos. Avalie 
se suas propostas são viáveis e úteis para a cidade e verifique se ele é 
realmente sério e honesto. Não se deixe enganar, pois, candidatos ruins, 
quando eleitos, tornam-se um grave problema para a população.

O que devo procurar especificamente nos candidatos a prefeito?
Observe se ele conhece a realidade da cidade e se tem consciência 

das dificuldades enfrentadas pela população. Avalie sua independência, 
ou seja, observe se ele age de acordo com sua consciência ou se age 
como um “capacho” de seus líderes políticos ou como um “menino de re-
cados” de seus financiadores de campanha. Tenha em mente que seu can-
didato a prefeito deve ter disposição, coragem e capacidade para resolver 
os problemas da população, agindo de modo responsável e transparente! 

No caso dos candidatos a vereador, o que devo observar melhor?
Basicamente as mesmas características dos candidatos a prefeito, 

mas, como o vereador deve ser “os olhos, os ouvidos e a voz da popula-
ção”, especialmente junto à prefeitura, dois aspectos merecem destaque. 
O primeiro é seu histórico de firmeza, coragem e independência, pois pre-
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cisará enfrentar tudo que estiver contra o interesse coletivo, inclusive indo 
contra o prefeito sempre que for preciso. O segundo é a capacidade que o 
candidato tem de avaliar as leis existentes e de fazer bons projetos de lei, 
assim como de propor medidas para melhorar a vida da população.   

Como posso obter tantas informações sobre os candidatos?
A Internet é a maior fonte de informações sobre as pessoas. O site do 

TSE disponibiliza dados sobre os candidatos, mas você pode encontrar 
outras informações sobre os mesmos por meio dos sites de busca. Os si-
tes próprios dos candidatos e seus perfis nas redes sociais também podem 
dizer muito a respeito deles. Outra boa fonte de informações é o material 
de propaganda distribuído pelos candidatos, que pode dar uma ideia do 
seu potencial. Tendo acesso a um volume maior de informações, fica mais 
fácil escolher seus candidatos e evitar novos erros na hora de votar, mas 
lembre-se que a discussão em família, bem como com os amigos e conhe-
cidos, pode ajudá-lo a escolher melhor os seus candidatos.

“O fato de um candidato já ser vereador ou prefeito, morar no seu 
bairro, ter muito dinheiro, ser engraçado ou ter a mesma profissão 
que você, não deve influenciar sua decisão. As eleições existem 
para que escolhamos os mais aptos a representar o povo e zelar 

pelos interesses da população...”
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Infelizmente, a enganação é uma das práticas mais comuns na polí-
tica brasileira. Políticos inescrupulosos costumam, desde a campa-

nha eleitoral, iludir os eleitores menos informados, gerando expectativas 
falsas, capazes de conquistar seus votos. Esta “manobra” é popularmente 
conhecida como “estelionato eleitoral”.

É comum vermos governantes manipulando dados ligados a sua ad-
ministração, escondendo a verdade sobre os atos e fatos associados à 
mesma. O objetivo desta manobra é passar uma falsa imagem positiva de 
suas gestões, como forma de obter o apoio dos eleitores.

O estelionato de que falamos é praticado de modo mais frequente 
e intenso às vésperas das eleições – durante as campanhas eleitorais. 
Candidatos sem os requisitos morais necessários, ao invés de assumirem 
compromissos a serem cumpridos, fazem promessas que, de antemão, 
não pretendem (ou sabem que não terão condições de) cumprir.

CONDUTAS ESPERADAS DOS GOVERNANTES

Capítulo 3 - Parte 3

Vote em mim. 
Desta vez cumprirei 

o que prometo.

 Você não nos 
engana mais. 

Elegeremos outro 
candidato.
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A despeito de parecer óbvio tratar-se de engodos eleitorais, o “papel 
de presente” com que essas mentiras são “empacotadas” pelos “marque-
teiros” (pagos a peso de ouro) parece tão bonito, que o número de cida-
dãos ludibriados por meio dessas artimanhas cresce a cada dia. 

O efeito disto, no âmbito municipal, é a baixa qualidade dos prefeitos 
e vereadores eleitos, que, após assumirem seus mandatos, justificam o 
não cumprimento das falsas promessas com as “desculpas” de sempre, 
alegando que não sabiam que a situação era tão difícil etc. Cria-se, assim, 
um perigoso “círculo vicioso” – que precisa ter fim.

O que se deve esperar dos candidatos é bem diferente disto. Preci-
samos de pessoas que proponham coisas factíveis e que tenham a ca-
pacidade de fazer “mais e melhor” com os recursos limitados que estão à 
disposição da administração pública.

Talvez o meu “pecado” na política esteja ligado exatamente a este 
tema: não engano a população com bravatas ou promessas falsas; prefiro 
assumir compromissos coerentes com aquilo que entendo ser realizável.  
Lamentavelmente, ainda há muitos brasileiros que preferem uma doce 
mentira a uma dura verdade. Precisamos mudar tudo isto!

Devemos eleger pessoas que compreendam a necessidade de me-
lhor qualificar e motivar os servidores públicos (essenciais à gestão públi-
ca) e que entendam a importância do adequado cumprimento do papel do 
governo, colocando o interesse público acima do pessoal.

Considerando a fundamental importância da ação do governo, nas 
diversas áreas onde sua atuação é decisiva para garantir melhor qualidade 
de vida para a população, torna-se essencial a reflexão acerca das con-
dutas que devemos esperar dos candidatos a mandatos eletivos – caso 
venham a ser eleitos. Reflitamos, então, sobre esses aspectos.

“Políticos inescrupulosos costumam, desde a campanha eleitoral, 
iludir os eleitores menos informados, gerando expectativas falsas, 

capazes de conquistar seus votos.”
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CONDUTAS ESPERADAS DOS GOVERNANTES

Por que tantas promessas de campanha ficam só no papel?
Porque são promessas mentirosas, impossíveis de serem cumpridas. 

Os maus candidatos se aproveitam dos eleitores que preferem acredi-
tar nas promessas doces dos enganadores do que ouvir dos candidatos 
sérios as propostas que incluem apenas o que pode realmente ser feito. 
Continuar votando nesses enganadores é fazer com que a situação piore 
a cada dia.

Mas, se tiverem prometido por desconhecer a situação do governo?
Geralmente os mentirosos, depois de eleitos, vêm com essa “descul-

pa fiada”, mas não acredite. Se realmente alguém tiver se candidatado 
sem saber o tamanho do desafio que é ocupar responsavelmente o cargo 
de prefeito ou de vereador, é sinal de que nem deveria ter apresentado sua 
candidatura, por total falta de informação e preparo.

O prefeito e os vereadores podem fazer muito, com pouco dinheiro?
Sim. Mesmo que os recursos financeiros sejam limitados e que os 

problemas e as necessidades da população sejam infinitos, governantes 
honestos sempre podem fazer uma boa gestão. O segredo é impedir que 
o desvio do dinheiro e escolher bem onde esses recursos deverão ser 
aplicados. Por isto, precisamos de um bom prefeito e de bons vereadores.

Qual seria, então, o primeiro passo para uma boa gestão?
É preciso fazer a máquina administrativa funcionar corretamente. Isto 

exige boas instalações físicas e equipamentos, mas o principal é a qua-
lificação, a valorização e o reconhecimento dos servidores públicos, res-
ponsáveis pelos trabalhos na área de saúde, educação, cultura e demais 
serviços oferecidos. Isto não exige gastos absurdos, pois depende mais de 
humildade, organização e planejamento do que de dinheiro.
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Que caminhos devem ser tomados após “arrumar a casa”?
Com a maioria dos servidores engajados em um governo realmente 

cidadão, deve-se priorizar as questões mais ligadas à sobrevivência das 
pessoas, que passa pela prevenção de acidentes e doenças, oferta ade-
quada de serviços de saúde, aumento da segurança pública, defesa da 
família e da vida em seu sentido mais amplo, assim como a garantia de 
condições mínimas de alimentação, saneamento e moradia. A educação 
também deve ser tratada como prioridade, pois a partir dela podemos re-
duzir os problemas de saúde e ampliar a empregabilidade da população.

Fazendo isso tudo, o governo pode considerar sua missão cumprida?
Ainda não. Estas ações são apenas o começo do trabalho de um go-

verno comprometido com a melhoria da qualidade de vida da população. 
Muitas outras coisas precisam ser feitas para que seja cumprido o papel 
que cabe ao prefeito e aos vereadores – e a maioria delas precisa ocorrer 
ao mesmo tempo. Como vemos, a missão dos governantes é complexa, 
por isso não pode ser confiada a corruptos ou despreparados.

Em que outras áreas o governo deve atuar?
São quase infinitas, mas algumas precisam ser destacadas. O gover-

no local deve cuidar, de modo transparente, competente e honesto, das 
questões ligadas à preservação do meio ambiente, à recuperação das vias 
públicas, à melhoria do transporte coletivo, da acessibilidade e da mobili-
dade urbana, à oferta de maiores oportunidades de esporte e lazer, ao fo-
mento da cultura e à preservação do meio ambiente e do nosso patrimônio 
histórico, à defesa da vida animal, ao combate às drogas e recuperação 
de dependentes químicos, à geração de emprego e proteção do trabalha-
dor, entre tantas outras. Sem dúvida alguma, um trabalho a ser confiado 
a poucos.
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CONVERSANDO SOBRE CAMPANHA ELEITORAL E VOTAÇÃO

 Precisamos participar ativamente do processo eleitoral de 2016. 
No cenário de elevada corrupção em que o país se encontra 

mergulhado, onde a intenção de voto da maior parte do eleitorado é facil-
mente manipulada pelas ações criminosas dos maus políticos, precisamos 
ir além da certeza de que estamos escolhendo os melhores candidatos.

É indiscutível a desvantagem a que são submetidos os que buscam 
conquistar votos honestamente. Isto já seria suficiente para os eleitores 
que querem mudar a política apoiarem esses candidatos, mas nosso de-
safio é ainda maior.  A falta de apoio político, por parte dos cidadãos de 
boa vontade, da qual sempre me ressenti, não pode continuar existindo. 

 A cada voto conquistado por um bom candidato, centenas de votos 
são comprados pelos candidatos corruptos. Como as eleições são uma 
“disputa quantitativa”, onde o número de votos obtidos é decisivo para a 
conquista dos mandatos disputados, devemos conscientizar os que estão 
ao nosso redor para reduzir o número de votos “irresponsáveis”.

Ainda bem que você se 
candidatou! Precisamos de gente 

séria na política!

Obrigado, juntos 
cumpriremos um mandato 

honesto e eficiente!

Capítulo 3 - Parte 4
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Os que desejam concorrer a um mandato nas próximas eleições já 
podem declarar-se “pré-candidatos”. Podem informar a seus amigos e fa-
miliares que submeterão seus nomes às Convenções Partidárias, mas a 
lei não permite que já sejam feitos pedidos de votos.

Neste período pré-eleitoral, o eleitor já pode começar a se informar 
sobre quem são os pré-candidatos, como forma de colher as primeiras 
informações sobre os mesmos. Desde esta etapa já se pode começar a 
trocar impressões acerca dos mesmos.

Após a realização das Convenções Partidárias, quando as candidatu-
ras são oficializadas, o debate aqui sugerido deve ser ampliado e aprofun-
dado. Tendo decidido em quem votará, para vereador e prefeito, você pode 
e deve agir em favor das candidaturas assumidas.

Mostre a todos os diferenciais de seus candidatos; destaque suas pro-
postas mais relevantes e evidencie suas experiências e atividades anterio-
res. Divulgue suas competências e valores, com o objetivo de conquistar 
os votos necessários a sua eleição, pois isto será decisivo para que mude-
mos o perfil dos eleitos em 2016.

A escolha de seus candidatos pode e deve ser feita livremente, assim 
como o esforço de conscientização que você se dispuser a fazer não pode 
ser impedido. Comecemos este trabalho levando os amigos, vizinhos e 
colegas a refletir sobre as questões propostas aqui. 

“Mostre a todos os diferenciais de seus candidatos; destaque suas 
propostas mais relevantes e evidencie suas experiências e ativi-
dades anteriores. Divulgue suas competências e valores, com o 

objetivo de conquistar os votos necessários a sua eleição...”
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CONVERSANDO SOBRE CAMPANHA ELEITORAL E VOTAÇÃO

Devo estimular outras pessoas a votar corretamente?
Claro que sim, aliás, é fundamental que todos nós façamos isto. Con-

versar desde já com seus familiares, amigos, vizinhos e colegas de traba-
lho sobre a importância de escolherem bem os candidatos a quem con-
fiarão seus votos, fará de você um agente de mudanças importantíssimo 
para o futuro desta cidade. Por isto, o repasse de todas as informações 
apresentadas ao longo desta discussão é importantíssimo.

Quando os candidatos serão oficialmente definidos?
A escolha oficial dos candidatos de cada partido ocorrerá entre os dias 

20 de julho e 5 de agosto, quando ocorrerão as convenções partidárias. 
Somente depois desse período é que os nomes indicadas pelos partidos 
poderão ser considerados candidatos. Até lá, todos os interessados serão 
considerados apenas “pré-candidatos”. Depois de oficializados é que os 
candidatos começarão sua campanha (após o dia 15 de agosto).

Os interessados já podem se manifestar como pré-candidatos?
Sim. A “minirreforma eleitoral” recentemente aprovada, que, entre ou-

tras coisas, reduziu o período de campanha para apenas 45 dias, permite 
que os pré-candidatos já possam manifestar publicamente sua intenção de 
concorrer ao pleito eleitoral, mas isto tem que ser feito sem que haja pedi-
do de voto e sem que nenhum material de campanha possa ser distribuído 
antes do prazo legalmente definido.

 
Posso pedir apoio e votos para os meus candidatos?

Certamente. Depois que você escolher, de modo livre, responsável e 
consciente, os candidatos a vereador e a prefeito que merecem o seu voto, 
você pode ajudá-los a conquistar outros eleitores. Ao conversar com ou-
tras pessoas sobre o tema, explique o que levou você a escolher os seus 
candidatos, para que todos possam conhecer seu ponto de vista e, quem 
sabe, juntar-se a você. Essas discussões são muito importantes para a de-
mocracia, pois influenciam positivamente todos os que estão a sua volta, 
além de facilitar a eleição dos bons candidatos.
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Ainda há pressões para que se vote em determinados candidatos?
Infelizmente isto ainda é comum, principalmente nas cidades menores 

e nos bairros menos favorecidos das grandes cidades. Pressionar o eleitor 
é um ato muito grave – tanto quanto comprar votos. Todos devem votar de 
modo responsável, consciente e, acima de tudo, livre. Esta liberdade de 
escolha é garantida, principalmente, pelo fato de o voto ser secreto.

Posso ficar tranquilo quanto ao sigilo do voto na urna eletrônica?
Desde que as urnas eletrônicas foram implantadas, há suspeitas, nun-

ca provadas, sobre a possibilidade de manipulação de votos, mas não há 
qualquer suspeita sobre a possibilidade de identificar o voto individual dos 
eleitores (até porque isso não mudaria o resultado das eleições). A urna 
eletrônica não permite que outros saibam em quem você votou. Não aceite 
pressões - escolha os melhores representantes para sua cidade!

“É fundamental que todos nós façamos isto. Conversar desde já, 
com familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho sobre a 

importância de escolherem bem os candidatos a quem confiarão 
seus votos, fará de você um agente de mudanças 

importantíssimo para o futuro desta cidade.”
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Apesar de nossa ativa participação no processo eleitoral ser funda-
mental para o bom desenvolvimento do processo político, nossa 

responsabilidade não se encerra no momento em que votamos. Eleger 
bons representantes é realmente um excelente começo, mas o cumpri-
mento de seus mandatos precisa ser acompanhado de perto pela popu-
lação.

A participação do cidadão na gestão da coisa pública, seja por via 
direta ou indireta, é essencial para que governantes e demais agentes pú-
blicos, desde os níveis operacionais até os níveis estratégicos, sintam-se 
“vigiados” pela população. Independentemente da existência de diversas 
instituições fiscalizadoras (públicas e privadas) o controle social que os 
próprios cidadãos podem exercer faz muita gente “andar na linha”.

Mesmo que a fiscalização rigorosa das ações do Poder Executivo 
seja responsabilidade formal (e prioritária) da Câmara Municipal, não se 
deve esperar passivamente que os vereadores cumpram este papel. Toda 
a população deve exigir que a missão dos parlamentares seja cumprida 
adequadamente, especialmente nesta área.

A IMPORTÂNCIA DE FISCALIZAR OS GOVERNANTES

Capítulo 3 - Parte 5

Estes dados 
comprovam que houve 

desvio de verbas. 
Formalizarei a 

denúncia!
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Independentemente do candidato em quem cada cidadão votou ter 
sido eleito ou não, o direito de cobrar dos que ocupam as cadeiras da 
Câmara Municipal e a cadeira de prefeito é indiscutível. Depois de eleitos, 
os governantes não representam apenas os que nele votaram, pois devem 
satisfações a toda a coletividade.

Fiscalizei, dura e competentemente, os membros do Executivo e os 
demais componentes do Legislativo, durante o mandato legislativo que me 
foi concedido, por ser parte do ofício que assumi à época. Hoje, embora 
não exerça mandato há quase uma década, continuo a agir assim, como 
cidadão, assumindo o papel de formador de opinião, na área da cidadania 
e de fortalecimento da democracia, que abracei há quase duas décadas.

O respeito ao cidadão e aos recursos públicos é o mínimo que se 
deve esperar dos representantes eleitos para nos representar. Estejamos 
atentos ao comportamento e à atuação de cada um deles, afinal de contas, 
o poder sempre deve ser exercido em benefício do povo.

“A participação do cidadão na gestão da coisa pública, seja por via 
direta ou indireta, é essencial para que governantes e demais 
agentes públicos, desde os níveis operacionais até os níveis 

estratégicos, sintam-se “vigiados” pela população.” 
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A IMPORTÂNCIA DE FISCALIZAR OS GOVERNANTES

Como o cidadão comum pode participar da administração?
O cidadão deve cobrar melhorias para a cidade e fiscalizar a ação 

de todos os governantes, verificando se estão trabalhando em benefício 
da população. Dentre as coisas que precisamos fiscalizar com maior rigor 
está a forma como o dinheiro público está sendo gasto.

Existem instituições voltadas para a fiscalização do governo? 
Sim. Diversas instituições, privadas e públicas, se dedicam à fiscaliza-

ção, mas sua ação está sujeita a falhas e à interferência do poder político 
e econômico. A Câmara Municipal, apesar de ser parte do governo local, é 
a instituição que mais deveria fiscalizar as ações da prefeitura, mas grande 
parte dos vereadores se corrompe ou cede às pressões do Executivo.

Posso fiscalizar e cobrar diretamente os vereadores?
Claro! Exija que eles fiscalizem as ações da Prefeitura com indepen-

dência. Os vereadores devem denunciar as irregularidades encontradas 
e adotar as providências necessárias para que as coisas erradas sejam 
corrigidas – e para que os culpados sejam punidos. Cobre também a apro-
vação de leis e a adoção de ações que melhorem a vida da população. 

Se não cumprirem este papel, eu mesmo posso cobrar a Prefeitura?
Certamente. Todo cidadão deve acompanhar o trabalho do governo 

municipal (assim como do estadual e federal). Exija que a prefeitura oferte 
serviços públicos de boa qualidade e que realize as obras prioritárias para 
a cidade. Você pode cobrar diretamente o prefeito, mas os demais órgãos 
da prefeitura também devem ser cobrados pela população.

Aos demais membros do governo, também se deve cobrar?
Certamente. Vereadores e cidadãos devem cobrar a ação dos secre-

tários municipais e o correto funcionamento de suas “pastas”. Eles devem 
ser escolhidos com base em critérios técnicos, pois são responsáveis pela 
execução das ações municipais – o que exige ética e competência.
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