FUNÇÃO DO PREFEITO
E DO VEREADOR
PREFEITO
Administrar
o
município
e
decidir como vai ser distribuído
o dinheiro público.
Cuidar, por exemplo: da saúde,
da educação, do transporte
público, da limpeza urbana, do
saneamento
básico
e
da
manutenção
dos
espaços
públicos.
Sancionar ou não projeto de lei
votado pelos vereadores.
Apresentar projeto de Lei à
Câmara Municipal.
Prestar contas dos gastos do
dinheiro público.

VEREADOR
Elaborar Projeto de Lei para o
município, discuti-los e votálos.
Fiscalizar a ação do prefeito,
dos secretários e de outros
funcionários públicos.
Aprovar
o
orçamento
do
município.
Aprovar ou não as contas do
prefeito.

VOTE EM CANDIDATO QUE:
Não rouba.
Não seja corrupto.
Não compra voto.
Não usa caixa 2.
Não se aproveita da miséria e
ignorância dos
seus semelhantes.
Não usa seu mandato para
enriquecer
ilicitamente.
Não se venda.
Não seja demagogo.
Não seja falso.
Não seja mentiroso.
Não seja apegado ao dinheiro.
Mantenha
lealdade ao povo.
Presta conta de seu mandato.
Seja honesto e verdadeiro.
Planeja projetos em favor dos
pobres.
Tenha projetos para
habitação, educação,
saneamento
e transporte.
Promova o trabalho e o
emprego.
Seja zeloso na preservação do
meio ambiente.
Cuida das escolas indígenas
Seja assíduo ao trabalho.
Seja Ficha Limpa.

COMITÊ DO AMAZONAS DE
COMBATE À CORRUPÇÃO E AO
CAIXA DOIS ELEITORAL

PARA RENOVAR A POLÍTICA, É
URGENTE VOTAR COM
RESPONSABILIDADE
E EM PESSOAS QUE TRABALHEM
PARA O BEM COMUM.

BEM COMUM
O BEM COMUM não consiste
na simples soma dos bens
particulares de cada sujeito
do corpo social.
Sendo de todos e de cada
um, é e permanece comum,
porque indivisível e porque
somente juntos é possível
alcançá-lo, aumentá-lo e
conservá-lo, também em vista
do futuro.
Assim como o agir moral do
indivíduo se realiza fazendo o
bem, assim o agir social
alcança a plenitude
realizando o bem comum.
(Compêndio DSI, 164)

ANALISE A VIDA DO
CANDITADO
TER BOA ÍNDOLE – Pesquise, em
fontes seguras, sobre a vida do
candidato em que pensa votar: sua
história, família, valores e
princípios que regem sua atuação
na sociedade e seu trabalho social.
TER COMPETÊNCIA – Verificar se
tem capacidade de liderança
política, se sabe delegar, escolher
os colaboradores para cada área,
administrar os recursos públicos.
SER FICHA LIMPA - Honestidade é
um dos critérios principais para
se observar no candidato. Se ele já
esteve envolvido com corrupção
ou condenado pela justiça, não
merece seu voto. Se ele tem
atitudes corruptas, como tentar
comprar votos ou trocar por
favores, também não merece seu
voto.
TER UMA BOA PROPOSTA DE
GOVERNO – Conhecer o que o
candidato propõe, como pretende
executar e com quem está
comprometido. Não basta assistir a
propaganda eleitoral na TV, é
preciso pesquisar nos canais
oficiais do candidato (site e redes
sociais) ou no site do Tribunal
Regional Eleitoral - TRE.

SE FOR CANDIDATO À
REELEIÇÃO – Analise as
motivações para a reeleição, como
foi o mandato anterior, se esteve
envolvido ou conivente com casos
de escândalo e de corrupção, se
trabalhou a favor do bem comum.

“Não merecem ser eleitos ou reeleitos
candidatos que se rendem a uma
economia que coloca o lucro acima de
tudo e não assume o bem comum como
sua meta, nem os que propõem e
defendem reformas que atentam contra
a vida dos pobres e sua dignidade”
(CNBB) .
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