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APRESENTAÇÃO 

 
Estamos, mais uma vez, nos aproximando das eleições 

municipais e somos convocados a exercer o dever cívico de 
votar. Esta convocação nos apresenta muitos desafios: 

 

 Que representantes estaremos elegendo e que papel eles 

devem cumprir? 

 As promessas dos candidatos que foram eleitos têm sido 

cumpridas e trazido benefícios para minha cidade? 

 Vale a pena votar, se tudo parece continuar na mesma? 

 Que aspectos devo observar para escolher os meus 

candidatos? 

 De que modo devo acompanhar o trabalho dos eleitos? 

 Como posso obter maiores informações sobre os 

candidatos? Todos se parecem tanto... 

Essas e outras perguntas levaram este grupo de pessoas a 
elaborar esta pequena cartilha, que tem como objetivo provocar 
o debate sobre a importância do processo eleitoral e oferecer 
elementos que ajudem cidadãos empenhados na mudança das 
condições de vida a eleger os melhores candidatos a mandatos 
eletivos nas próximas eleições. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura, uma boa discussão em 
grupo e sucesso na escolha de seus candidatos! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PARA COMEÇO DE CONVERSA... 

 
 
 
 Quando falamos em eleições municipais vêm logo à 
cabeça alguns dos problemas que enfrentamos todo santo dia. 
São problemas na área da saúde, da educação, do 
funcionalismo público, da urbanização, da cultura, do lazer, do 
meio ambiente e tantas outras! 
 
 Nesse contexto, somos levados naturalmente a perguntar 
por que isso tudo não muda – e se algum dia teremos remédio 
para esses males. 
 
 Por tudo isso, torna-se essencial refletir sobre a realidade 
da nossa cidade, para que possamos conhecer mais 
profundamente os problemas que enfrentamos no dia-a-dia, 
suas causas e as possíveis alternativas de solução para os 
mesmos – pois somente assim poderemos transformar a 
realidade! 
 
 
 

Para ajudar no debate: quais são os maiores problemas que 
afetam seu bairro e sua comunidade? 

 



 
PARTE I 

 

O QUE DEVEMOS SABER SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE O 
GOVERNO MUNICIPAL 

 

Para enfrentarmos os principais problemas identificados, 
precisamos conhecer como funciona o município onde vivemos: 
 
 
O que representa o município em nosso país? 
 
O município, de acordo com nossa Constituição Federal, 
corresponde à menor unidade da organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil – que é 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal. Em outras palavras, cada município brasileiro 
está inserido em um dos nossos Estados, que, juntos ao Distrito 
Federal, formam a União.  
 
 
Existe dependência do município em relação aos governos 
Federal e Estadual?  
 
A Constituição Federal também diz que o município possui 
independência administrativa, financeira e política, o que faz com 
que não dependa diretamente dos outros dois níveis de governo. 
Não podemos esquecer, entretanto, que a ação dos governos 
estadual e federal possui forte influência sobre os municípios – e 
isso torna fundamental a cooperação entre os mesmos. 
 
 

Para ajudar no debate: você conhece ações do governo 
estadual ou federal que trazem benefícios para sua cidade? 

 



De onde vem o dinheiro utilizado pelo governo municipal?  
 

O dinheiro destinado à prefeitura vem dos impostos e taxas 
cobrados pelo município e nos repasses de recursos financeiros 
feitos pelo governo federal e estadual. O mais importante desses 
repasses corresponde ao Fundo de Participação dos Municípios 
– que na maioria das vezes representa quase a totalidade do 
dinheiro colocado à disposição do município.  
 
 
Quem decide como o dinheiro público deve ser empregado? 
 
Todos os recursos públicos são arrecadados junto aos cidadãos 
– seja de modo direto ou indireto. Assim, o dinheiro à disposição 
da prefeitura pertence a toda a população - e não ao prefeito ou 
aos vereadores. Esses recursos devem ser empregados em 
benefício do povo, por isso, para tomar decisões mais acertadas, 
algumas prefeituras já implantaram o orçamento participativo, 
que é um modo mais direto de saber como a população prefere 
que o dinheiro público seja empregado. 
 

                         
 

Para ajudar no debate: sua prefeitura adota o orçamento 
participativo? Como funciona? Você participa dessas atividades? 



 
 
 
Como é estruturado o governo municipal?  
 
A estrutura do governo do município é baseada no Poder 
Executivo e no Poder Legislativo local. O prefeito e os 
vereadores são eleitos pelo povo para serem seus legítimos 
representantes, por isso devem governar em benefício de toda a 
população, contando, sempre que possível, com a participação 
direta dos cidadãos. 
 
 
Qual o principal papel do prefeito?  
 
O prefeito é o principal responsável pela administração do 
município. Muitos itens fundamentais para a vida do cidadão 
estão sob sua responsabilidade, tais como a prestação de 
serviços públicos (educação, saúde, acessibilidade, mobilidade, 
cultura, esportes, limpeza pública, geração de empregos etc), a 
realização de obras importantes para o município (construção e 
manutenção de escolas, estradas, praças etc) e a execução de 
programas culturais, ambientais e sociais locais.  
 
 
 
 

Para ajudar no debate: como o prefeito do seu município vem 
cuidando das áreas de educação, saúde e assistência social? 
Existem ações de preservação do meio ambiente? 

 
 
 
 
 
 
 



Qual o papel dos secretários municipais e dos demais 
gestores público e como eles devem ser escolhidos? 
 
Secretários e demais gestores municipais auxiliam o prefeito na 
realização das ações, programas e obras do município – e 
também devem zelar pela boa utilização das verbas. São peças 
essenciais para a administração, por isso devem ser escolhidos 
por sua competência profissional – e não por serem parentes ou 
aliados dos governantes. Os escolhidos devem sempre ter a 
formação e a experiência necessárias ao cargo que irão ocupar. 
 
Qual o papel e a importância dos servidores públicos? 
 
Os servidores públicos são a ponte entre o prefeito, os gestores 
municipais e a população. Eles executam os serviços de saúde, 
educação, coleta de lixo e demais serviços públicos oferecidos. 
Pelo papel fundamental que exercem, os servidores públicos 
precisam ser adequadamente qualificados e remunerados - e 
precisam ter seu mérito reconhecido. Tudo isso é importante 
para que possam sempre prestar bons serviços à população. 
 

                            
 

Para ajudar no debate: como são escolhidos os gestores do 
seu município? O serviço público está satisfatório? As condições 
de trabalho e a remuneração dos servidores são adequadas? 



 
PARTE II 

O QUE DEVEMOS SABER SOBRE A AÇÃO DO CIDADÃO NA 
VIDA POLÍTICA DO MUNICÍPIO 

 

Agora que já sabemos como funciona o município, vamos falar 
sobre como você pode participar da vida política da sua cidade e 
que cuidados deve tomar ao avaliar os governantes: 
 
 
Como o cidadão comum pode participar da administração? 
 
O cidadão deve participar da vida política do seu município, 
cobrando melhorias para toda a comunidade. Os conselhos, 
associações, organizações não-governamentais e outras 
instituições afins também devem participar desse esforço, 
desenvolvendo projetos em benefício da população e 
fiscalizando a ação dos vereadores, do prefeito e dos demais 
membros da administração. No caso de faltar iniciativa dos 
governantes para elaborar alguma lei importante para o 
município, a população pode propor leis de iniciativa popular. 
 
O que posso cobrar da Prefeitura do meu município? 
 
Devemos cobrar o cumprimento de todas as obrigações do 
Poder Executivo municipal, começando pela oferta de serviços 
públicos de qualidade (educação, cultura, saúde, esportes etc) e 
pela a realização das obras prioritárias (construção de escolas, 
estradas, praças, moradias etc), priorizando sempre a 
acessibilidade e a mobilidade urbana. Essa cobrança pode ser 
feita diretamente ao prefeito, junto aos vereadores ou nos 
órgãos públicos responsáveis por cada área. 
 
 

Para ajudar no debate: você conhece alguma lei de iniciativa 
popular? Você cobra o cumprimento do papel da prefeitura? 



Devo avaliar a atuação do atual prefeito da minha cidade? 
 
Sim. O atual prefeito deve ser avaliado tanto pelo que fez quanto 
pelo que deixou de fazer ao longo de sua administração. Não se 
deixe enganar por festas ou pela distribuição de brindes, cestas 
básicas ou pelo oferecimento de vantagens individuais. Analise 
os benefícios que a população teve na gestão do atual prefeito, 
tais como melhoria na saúde, desenvolvimento da educação, 
geração de empregos, respeito aos idosos e aos deficientes, 
melhoria da segurança e outras coisas essenciais – pois 
somente assim você poderá saber se deve apoiar sua reeleição 
ou o candidato indicado por ele.   
 
Que características devo observar para identificar o melhor 
candidato a prefeito da minha cidade nessas eleições? 
 
Um bom candidato a prefeito precisa ser um cidadão bem 
preparado e realmente disposto a se colocar a serviço da 
população – e não preocupado em defender interesses próprios 
e de seu grupo político. Ele deve conhecer a realidade da cidade 
e os problemas que afetam a comunidade, sendo essencial que 
saiba o que fazer para encaminhar soluções para os mesmos. 
Deve-se buscar, então, um candidato que possa agir com 
honestidade, transparência, responsabilidade e competência – e 
não um fantoche a serviço do poder político ou econômico.   

                            
 

Para ajudar no debate: as ações da atual administração foram 
eficientes? O quê é necessário para melhorar a vida da cidade?  



O que devo cobrar da câmara municipal?  
 
A câmara municipal, que é composta pelos vereadores, deve 
representar os cidadãos, fazer leis e, principalmente, fiscalizar a 
atuação do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais 
e dos demais servidores públicos. Também deve propor 
melhorias para o município, em todas as áreas, como forma de 
garantir uma vida melhor para a população local.  
 
Como o cidadão deve agir junto aos vereadores? 
 
Para garantir que a prefeitura cumpra adequadamente seu 
papel, os cidadãos devem exigir que os vereadores fiscalizem 
todas as ações da administração municipal – independente de 
fazerem parte da “situação” ou da “oposição”. Se alguma coisa 
estiver errada, devem exigir que os vereadores denunciem as 
irregularidades existentes. Os cidadãos precisam fiscalizar os 
vereadores para garantir o cumprimento do papel do Legislativo. 
Por esse motivo é que o vereador deve manter canais de 
comunicação abertos a todos os setores e grupos da população. 
  

                          
 

Para ajudar no debate: você cobra o cumprimento do papel dos 
vereadores e o posicionamento da câmara municipal em favor 
da defesa dos interesses da comunidade junto à prefeitura? 



Que características devo levar em conta para identificar o 
melhor candidato a vereador para minha cidade?  
 
Um candidato a vereador precisa ter real interesse de se colocar 
a serviço da população para agir como digno representante da 
cidade. Precisa ser independente e competente, sendo os olhos, 
os ouvidos e a voz do povo junto à prefeitura. Por esse motivo 
você deve analisar o caráter, a experiência e a competência dos 
candidatos, pois, sem uma boa preparação, o vereador é um 
peso para a população - que paga suas despesas na Câmara 
Municipal sem que ele ajude a solucionar os problemas locais. 
 
É importante escolher um candidato que more no meu 
bairro ou que eu conheça pessoalmente?  
 
Esses não são bons critérios para uma decisão tão importante, 
pois não adianta ser próximo do vereador se ele não for honesto 
e competente o suficiente para cumprir seu papel. O vereador 
não pode trabalhar somente em favor de seus amigos, de sua 
família ou de seu grupo político. Sua missão é servir a todos e 
seu trabalho não pode se restringir ao bairro onde mora. Não 
adianta, por exemplo, ele agilizar os reparos da sua rua se as 
demais ruas continuarem esburacadas - pois sua locomoção 
continuará ruim embora sua rua esteja melhor que as demais. 

                                  
 

Para ajudar no debate: os atuais vereadores fazem um bom 
trabalho? O quê é preciso fazer para melhorar a situação?  



 
PARTE III 

 

O QUE DEVEMOS SABER SOBRE A ELEIÇÃO DE NOSSOS 
GOVERNANTES 

 

Vamos conhecer agora os principais aspectos ligados ao 
processo de escolha dos governantes do nosso município: 

 

De que modo escolheremos o próximo prefeito? 
 
O prefeito e o vice-prefeito são escolhidos pelo povo, por meio 
do voto direto e secreto, para um mandato de quatro anos. Ao 
votar no prefeito você também estará votando no seu candidato 
a vice-prefeito. Vence a eleição o candidato que tiver mais votos, 
mas, no caso de cidades com mais de 200 mil eleitores, se 
nenhum candidato tiver mais que a metade dos votos válidos na 
primeira votação, ocorre o segundo turno das eleições, que 
corresponde à realização de outra votação - onde participam os 
dois candidatos mais votados no primeiro turno. Em 2012, o 
primeiro turno ocorrerá no dia 7 de outubro. O segundo turno, 
onde houver, ocorrerá no dia 28 de outubro. 
 
De que modo escolheremos os próximos vereadores? 
 
A eleição para a escolha dos vereadores acontece junto com a 
eleição para prefeito, ou seja, no dia 7 de outubro de 2012 - não 
havendo segundo turno nesse tipo de votação. Os vereadores 
são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, as vagas da 
câmara municipal são preenchidas de acordo com o número de 
votos obtidos por cada partido ou coligação. Por esse motivo, os 
vereadores eleitos nem sempre são os mais votados. 
 

Para ajudar no debate: você tem consciência de que o voto que 
o eleitor dá no dia das eleições vai ter efeitos por quatro anos?  



Os partidos políticos são importantes no processo eleitoral? 
 
Os partidos são muito importantes nesse processo, pois 
somente estando vinculados a um partido os cidadãos podem se 
candidatar a cargos eletivos e exercer o poder em nome do 
povo. Além disso, os candidatos eleitos devem trabalhar de 
acordo com o estatuto e o programa do partido pelo qual se 
elegeram – e perderão o mandato se mudarem de partido depois 
de eleitos (exceto em alguns casos previstos na Lei). 
 
É importante que eu vote nessas eleições? 
 
Sim. As eleições são importantíssimas para você e para a vida 
do seu município, pois elas decidem quem administrará sua 
cidade nos próximos quatro anos. Escolher um bom prefeito e 
bons vereadores pode trazer uma administração honesta e 
competente, mas uma escolha errada pode ser um desastre 
para o município - pois geralmente traz consigo a corrupção, a 
ineficiência e o atraso.  Quando você não vota, quando anula 
seu voto ou quando vota em branco, você está abrindo mão do 
direito de escolher seus governantes e deixa que os outros 
façam isso em seu lugar.  

                           
 

Para ajudar no debate: você tem consciência de que ao deixar 
de votar você deixa que os outros escolham em seu lugar?  

 



Posso aproveitar as eleições para receber alguns favores ou 
dinheiro em troca do meu voto?  
 
Não! Quem compra ou vende o voto, seja com dinheiro ou em 
troca de benefícios, está cometendo um crime gravíssimo. Além 
disso, ao vender o voto, você pode até estar tendo um ganho 
imediato, mas toda a população vai pagar caro por estar 
elegendo um corrupto. Depois de eleito, quem gastou dinheiro 
comprando voto vai desviar recursos públicos para recuperar o 
que gastou nas eleições. Se alguém precisa pagar pelo seu voto 
é sinal de que não merece recebê-lo!  
 
Ainda dá para acreditar na política e em algum político?  
 
Sim. Embora a situação em que se encontra a política no Brasil 
nos deixe descrentes, não podemos desistir de tentar mudar 
essa realidade. A política é parte da vida de todos, quer 
gostemos disso ou não, por isso devemos prestar atenção nas 
pessoas em quem votamos. Precisamos votar com consciência, 
pois o descaso e o desinteresse da população é o que alimenta 
a corrupção! Há bons políticos – mas precisamos identificá-los! 
 

                       
 

Para ajudar no debate: você já parou para pensar que o eleitor 
que vende seu voto perde o direito de cobrar honestidade dos 
políticos eleitos e incentiva a corrupção dos maus políticos?  



PARTE IV 
 

O QUE DEVEMOS SABER PARA ELEGERMOS OS 
MELHORES CANDIDATOS 

 
Agora vamos discutir sobre o que mais podemos fazer para que 
os melhores candidatos a prefeito e a vereador sejam os eleitos: 
 
Que cuidados adicionais devo ter para ter certeza de que 
estarei escolhendo bons candidatos? 
 
Não escolha um candidato apenas por promessas de campanha. 
Avalie o caráter, o comportamento e as idéias daqueles em 
quem pretende votar. Observe a formação, a experiência e o 
passado dos candidatos. Escolha candidatos sérios, honestos e 
competentes, pois eles representarão você por quatro anos! 
 
Como posso saber se um candidato não merece meu voto? 
 
Analise a vida do candidato e veja se ele tem conduta adequada 
para representar o povo. Candidatos que se envolvem em 
corrupção e que cuidam somente com seus próprios interesses 
não podem representar o povo. Não vote em candidatos que 
prometem empregos ou que tentam comprar seu voto!  

                                  
 

Para ajudar no debate: você sabia que candidatos que 
compram votos devem ser denunciados à justiça eleitoral? 



Nessas eleições só haverá candidatos “ficha limpa”? 
 
A Lei Complementar nº 135, de 04/06/2010, chamada “Lei da 
Ficha Limpa”, foi uma grande conquista da sociedade brasileira, 
pois impede que algumas pessoas se candidatem por certo 
período de tempo, mas é importante observar que ter a “ficha 
limpa” não garante que o candidato tem a vida e as mãos limpas, 
pois essa Lei só consegue atingir pessoas condenadas em 
segunda instância ou por órgão colegiado por terem cometido 
ilegalidades. Em outras palavras, é preciso estar muito atento ao 
passado e ao presente dos candidatos, pois o fato de nunca ter 
sido condenado não garante que alguém mereça o seu voto.  
 
Onde posso obter informações sobre os candidatos? 
 
Além do ler o material de propaganda, você pode pedir ajuda a 
uma pessoa da família ou a algum amigo consciente ao escolher 
seu candidato, mas hoje a Internet será a maior fonte de 
informações. O site do TSE vai conter dados dos candidatos, 
mas você pode obter mais informações sobre eles nos sites de 
busca. Digitando seus nomes, você verá quem é e o que já fez 
cada pessoa – o que pode lhe ajudar a fazer uma boa escolha. 
Candidatos também podem ter sites próprios para divulgar suas 
propostas – verifique também nesses locais. Se você não tem 
acesso à Internet ou não sabe utilizar essa ferramenta, peça 
ajuda, pois essa fonte de informações é muito importante.  
 

 

Para ajudar no debate: você conhece 
alguém que se elegeu sem ter as 
condições ideais para ocupar o cargo? 



Eu posso esclarecer outras pessoas sobre a importância de 
votar corretamente? 
 
Claro que sim, aliás, é muito importante que você faça isso, 
Depois de escolher seus candidatos, você deve conversar com 
seus familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho para falar 
dos motivos que levaram você a essas escolhas. Isso lhe dará 
uma postura ativa na vida política de seu município - e fará com 
que tenha papel decisivo no futuro da sua cidade. 
 
A urna eletrônica mantém mesmo o sigilo do meu voto? 
 
Sim. A urna eletrônica não permite que outros saibam em quem 
você votou – a menos que você conte para alguém em quem 
realmente votou. Por isso, não aceite pressões! Vote com 
liberdade e com consciência, na certeza de estar escolhendo os 
melhores representantes para o povo de sua cidade!. 
 
Como posso fiscalizar e acompanhar o trabalho do prefeito 
e dos vereadores eleitos? 
 
Acompanhe a elaboração do orçamento e veja como a prefeitura 
está cumprindo suas obrigações. Acompanhe também a atuação 
dos vereadores na Câmara Municipal. Exija que trabalhem em 
benefício do povo, pois é para isso que são eleitos. Nesse 
trabalho, o Promotor de Justiça de seu município pode ser uma 
peça de fundamental importância, pois ele tem o poder de apurar 
irregularidades que você ou qualquer outra pessoa leve ao 
conhecimento da Promotoria.    
 
 

Para ajudar no debate: você sabia que o controle social é a 
melhor arma para controlar o comportamento dos políticos 
eleitos e dos responsáveis pelo serviço público? 

 
#   

 


