VEJA BEM!
SEU CANDIDATO PRECISA SER:
ü Pessoa honesta, competente e transparente

nas áreas administrativa e ﬁnanceira.
ü Pessoa comprometida com as mudanças

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

necessárias para efetiva concretização da
justiça social do município.
Pessoa defensora e promotora da vida
humana, desde o primeiro instante de sua
concepção, até o último momento de sua
vida, isto é, deverá lutar contra toda forma
de aborto e eutanásia.
Pessoa defensora do bem comum, com uma
trajetória pessoal voltada aos interesses da
coletividade, principalmente no que diz
respeito à saúde, educação, trabalho e
saneamento básico.
Pessoa que tenha uma prática coerente em
relação ao seu discurso.
Pessoa promotora da inclusão social.
Pessoa comprometida com o bem de todos,
principalmente dos mais necessitados
(opção pelos pobres), das novas gerações,
dos idosos, dos doentes e com a luta do
povo naquilo que for consonante com os
valores do evangelho.
Pessoa que tenha comportamento público,
que inspire conﬁança e credibilidade.
Pessoa com ﬁcha limpa, não condenada
pela justiça, nem envolvida em seitas
secretas, tráﬁco de drogas, corrupção e
formas de violência.
Se for católica, a pessoa precisa agir de
acordo com as orientações da Igreja e dar
testemunho de vivência cristã.

CANDIDATO A
SESEÉÉCANDIDATO
AREELEIÇÃO:
REELEIÇÃO:
ü Existe algo que justiﬁque a sua reeleição?
ü O que eu sei sobre o seu mandato anterior?
ü O que fez de bom em seu mandato anterior?
ü O que ele fala e o que publica sobre o seu

mandato anterior é verdade?
ü Ele participou ou foi conivente com

escândalos e fraudes anteriores?
ü Tem uma história de luta pela justiça e
favorecimento do DIREITO DE TODOS?

LEMBRE-SE:

VOTO
VOTO NÃO
NÃO TEM
TEM PREÇO
PREÇO
TEM
TEM CONSEQUÊNCIA!
CONSEQUÊNCIA!
“Neste ANO DA MISERICÓRDIA,
quando o Papa Francisco nos
convida a voltarmos os olhos e o
coração às pessoas mais carentes
e necessitadas, ESCOLHAMOS
AQUELES CANDIDATOS que mais
teriam condições de favorecer vida
digna ao amado povo de nossas
cidades. E rezemos para que
somente as pessoas de boa
intenção, bem preparadas e é cas
sejam eleitas para governar o nosso
povo, em vista do bem comum!”
Dom Eduardo
Textos extraídos de:

PARA DECIDIR, SE PERGUNTE:
Ø Qual é o projeto do meu candidato?
Ø Este candidato tem compromisso com quem?
Ø Que esperanças posso ter em relação a ele?

- “Car lha de Orientação Polí ca, 2016” –
CNBB Regional Sul 2.
- “Orientações Diocesanas em Tempo de
Eleições” – Diocese de Jabo cabal.

CRISTÃO CONSCIENTE PARTICIPA DA POLÍTICA

DIOCESE NOSSA SENHORA DO CARMO

JABOTICABAL
= Setor de Transformação Social =
PASTORAL “FÉ E POLÍTICA”

“A POLÍTICA É
UMA DAS
FORMAS MAIS
ALTAS DA
CARIDADE,
PORQUE BUSCA
O BEM
COMUM.”

“Para o cristão, é uma obrigação envolverse em polí ca. Nós cristãos, não podemos
fazer como Pilatos: lavar as mãos. Não
podemos! Devemos nos envolver em
polí ca, pois a polí ca é umas das formas
mais altas da caridade, porque busca o bem
comum. E os leigos e leigas devem trabalhar
na polí ca. Você então me dirá: mas não é
fácil, pois a polí ca está muito suja. E,
então, eu pergunto: a polí ca está suja, por
quê? Não será por que os cristãos se
envolveram na polí ca sem o espírito do
Evangelho? Faço-lhe outra pergunta: é fácil
dizer que a culpa é de outro, mas eu o que
estou fazendo? É um dever trabalhar para o
bem comum, é um dever do cristão.”
Papa Francisco, 07/06/2013

NESTE ANO VAMOS VOTAR EM PREFEITOS E VEREADORES:
Qual é a função especíﬁca de um

Qual é a função do

PREFEITO?

VEREADOR?

· Ele é o chefe do Poder Execu vo local:
cabe a ele, entre outras coisas, a
administração geral do município.
· Deve governar a cidade de forma
conjunta com os vereadores. Atender às
necessidades da população, em especial
dos mais carentes. Deve manter contato com
a comunidade dialogando com as
organizações sociais.
· Deve elaborar um projeto de governo
voltado às necessidades de todos,
priorizando a distribuição da riqueza e da
renda, para melhorar a qualidade de vida.
· Deve tornar transparente o uso dos recursos
do município.
· Deve apresentar projetos de lei que visem o
bem comum.
· Deve possibilitar que o povo par cipe na
elaboração do orçamento do município.
· Deve valorizar os conselhos municipais,
como meios de par cipação do cidadão
na gestão e execução de polí cas públicas.

AO PREFEITO CABE IMPLEMENTAR E
APOIAR AÇÕES VOLTADAS À GERAÇÃO DE
EMPREGOS E MELHORIA NA QUALIDADE DE
VIDA DO MUNICÍPIO.

§ Acompanhar o dia a dia das comunidades
para conhecer de perto a realidade do povo
e suas necessidades.
§ Elaborar e votar leis que sejam do interesse
do povo e atendam às necessidades da
comunidade.
§ Fiscalizar as ações do prefeito, secretários e
administradores.
§ Acompanhar e ﬁscalizar as licitações.
§ Ser um membro a vo na Câmara Municipal,
favorecendo o debate de ideias e projetos,
para que não prevaleça o pensamento do
mais forte, mas a proposta com maior
adesão.
§ Discu r, aprovar e ﬁscalizar o orçamento do
município, denunciando o uso indevido de
recursos.
§ Lutar pela transparência e democra zação
da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Tem sido comum nos municípios, o
vereador se manifestar, inicialmente, de
oposição ou independente, e logo mudar,
em troca de favores do prefeito. A par r
de então, vota cegamente em tudo o que
o prefeito apresenta. Essa é uma a tude
muito ruim para a cidade e para toda a
população.

¬

¬

O QUE NÃO DEVE FAZER UM VEREADOR?
ASSISTENCIALISMO SOCIAL:
FORNECER BRINDES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS,
MELHORIAS PARA A CASA, CESTAS BÁSICAS,
CONSULTAS MÉDICAS, REMÉDIOS E UMA SÉRIE DE
OUTROS SERVIÇOS QUE LHE GARANTA A REELEIÇÃO.
EM MUITOS CASOS, O VEREADOR ENGANA O
ELEITOR, UTILIZANDO-SE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,
PARA FORNECER BENEFÍCIOS, COMO SE FOSSEM
DADOS POR ELE.

¬

¬
¬

NÃO MERECE O SEU VOTO
O CANDIDATO TIPO:
Camaleão: aquele que muda de lado conforme a sua conveniência. Esteve do lado “A”
passou para o lado “B” para não perder seus
interesses. Note que a mudança pode NÃO
SER NEGATIVA. Mas é preciso avaliar se a
mudança visou o bem comum e não somente
seus próprios interesses.
Doril: aquele que recebeu seu voto em outro
momento, e “sumiu”, e só reapareceu no
tempo de campanha.
Mascarado: todos sabem que ele só quer o
salário do cargo e ele vem com palavras
“bem-intencionadas”.
Papagaio: possui muito discurso, não resolve
nada, e somente faz sujeira.
Parasita: aquele que se agarra na administração, u lizando-se dos bens públicos em benecio próprio.

