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Por que as eleições municipais são
importantes? Você sabe?
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É simples a resposta, é por que os cidadãos e cidadãs moram, estudam, compram,
enfim fazem tudo nos municípios, e são regidos mais pelas leis municipais no seu
cotidiano. A maioria das ações que exercem influência sobre as vidas das pessoas
são desenvolvidas nos municípios. Uma vez que a cidade é o espaço em que se dá
a vida cotidiana das pessoas, é nesse mesmo espaço que são aplicadas as políticas
públicas que mais influenciam a vivência dos cidadãos. Os programas relacionados à saúde, educação, meio ambiente, cultura, segurança pública e outros mesmo
que sejam programas da União e do Governo do Estado, eles são executados nos
municípios. Com isso, os prefeito e vereadores são de fundamentação importância na implementação de tais programas. Logo, a escolha dos prefeitos e vereadores são determinantes para a qualidade de vida dos munícipes. É nas cidades
que os cidadãos pela proximidade com o poder público é que ele tem a possibilidade e a chance de participar mais ativamente da democracia. Com isso é mais
fácil que cada um acompanhe e fiscalize a execução das políticas públicas que afetam as pessoas. Nas eleições municipais a relação do
eleitor com os candidatos é muito próxima. Chega a ser raro os que os eleitores não conheçam pessoalmente, ou que tenha visto pelo pessoalmente menos uma vez o candidato em que ele vai votar. Isso propicia que os cidadãos acompanhem as atividades realizadas em quem
ele votou e pode até mesmo participar da formulação dos programas de governo. Contudo, essa mesma proximidade pode se tornar um
grande problema para a democracia quando o eleitor vende o seu voto em troca de favores feitos pelo seu amigo vereador, ou até mesmo
pelo chefe do Executivo, o prefeito. Se um candidato oferecer materiais de construção, cesta básica, ou qualquer outro produto ou serviço
em troca do seu voto, ele está cometendo um grave crime eleitoral. É no município que se inicia as carreiras políticas. Normalmente um
líder comunitário de bairro, líderes de entidades de classe de trabalhadores, ou empresariais, ou mesmo nomes proeminentes da cidade
lançam seus nomes a vereador, ou para Prefeito, para posteriormente começar uma carreira política no Estado como deputado estadual, e
posteriormente no âmbito federal, como deputado ou senador. Divinópolis, o exemplo é do deputado federal Domingos Sávio, que foi presidente do Sindicato Rural, Vereador, Presidente da Câmara, Prefeito, Deputado Estadual e atualmente é deputado federal. Enfim, é de suma
importância que os munícipes escolham, não os candidatos populistas que xingam, dão socos no ar, falam o que você gostaria de falar, mas
são desprovidos de conhecimentos que vão de fato propiciar o desenvolvimento da cidade. Uma troca do antigo pelos que se dizem novo,
a troca pela troca, contudo, sem qualificação pode ser bem pior. É Um erro que só poderá ser corrigido, depois de quatro anos.
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Você sabe quem são os 9 candidatos
a prefeito de Divinópolis?
Essa é a primeira vez na história que Divinópolis tem 9 (nove)
candidatos a Prefeito da cidade. Não fosse a desistência da médica
Heloisa Cerri, o número seria ainda maior, 10 prefeitáveis.
Em 2016, foram apenas 4 candidatos; em 2012, foram 5 candidatos;
em 2008 foram 6 candidatos. Desta vez, além de Galileu Machado
(MDB) que aos 88 anos concorre à reeleição, estão também, outros
8 candidatos, alguns já conhecidos dos eleitores e outros nem tanto.

Veja o patrimônio dos candidatos
a Prefeito de Divinópolis
É obrigatório que todos os candidatos, quer sejam os postulantes aos cargos
de prefeito ou vereador declarem para a Justiça Eleitoral, o que eles
possuem de bens. Na eleição deste ano – O Divinews no jornal online
(www.divinews.com) fez uma matéria que apontou os seguintes valores
para os candidatos: Sargento Elton Tavares (Patriota), com um patrimônio
declarado de R$ 850 mil. O prefeito Galileu Machado (MDB), candidato à
reeleição tem R$ 371 mil reais, seguido por Marquinhos Clementino (Republicanos) com R$ 300 mil reis, e depois vem Fabiano Tolentino (Cidadania), com R$ 164 mil. Na sequência vem Will Bueno (Progressistas), R$ 62
mil; Laíz Soares, R$ 41 mil; Iris Moreira R$ 12 mil e Professora Maria
Helena (PT), com apenas R$ 9 mil reais em bens. O candidato Gleidson
Azevedo, segundo o site do TSE, inicialmente não aparecia nenhum bem
declarado posteriormente apareceu o valor de R$ 260 mil reais.
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Brasil realiza a maior eleição
informatizada do mundo
No dia 15 de novembro, a Justiça Eleitoral realizará mais uma eleição para
garantir o processo democrático de escolha dos representantes políticos em
cada cidade do país. Ao todo, 147.918.483 eleitores brasileiros estão aptos a
votar
para
prefeito
e
vereador
em
5.568
municípios.
Pelo fato de a votação ser realizada totalmente na urna eletrônica, o processo
eleitoral brasileiro é considerado a maior eleição informatizada do mundo. Em
número de eleitores, o Brasil está em quarto lugar, uma vez que Índia, Estados
Unidos e Indonésia, respectivamente nessa ordem, têm mais cidadãos em idade
para votar. Portanto, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo.
Referência mundial: O sistema eletrônico de votação brasileiro é referência mundial e conta com mecanismos que garantem a
segurança do voto e a liberdade democrática. Desde que foi adotada no processo eleitoral, a urna eletrônica já foi utilizada em
12 eleições bem-sucedidas, sem qualquer vestígio ou comprovação de fraude. A informatização do processo eleitoral brasileiro eliminou
manobras fraudulentas realizadas na época em que a votação era realizada em cédulas de papel. Além disso, a Justiça Eleitoral
utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a confiabilidade e a autenticidade do
processo eleitoral. Além de passar sistematicamente por testes públicos de segurança, as urnas dispõem de uma série de mecanismos
de auditoria e de verificação dos resultados, que podem ser utilizados por candidatos, por partidos, por coligações, pelo Ministério Público,
pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Polícia Federal, entre outras entidades, bem como pelo próprio eleitor.
A cadeia de segurança da urna eletrônica garante que sejam executados somente os softwares desenvolvidos e assinados digitalmente pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proteção do sistema é feita em camadas formadas por diversas barreiras, que, em conjunto,
não permitem que a urna seja violada. Qualquer tentativa de ataque causa um efeito dominó, que bloqueia o sistema e trava o equipamento.
Número de candidatos: Para as eleições deste ano, a estimativa é que mais de 700 mil candidatos disputem a preferência do eleitor.
Desse total, 69.078 pessoas serão escolhidas para representar as prefeituras e as câmaras municipais. Assim, serão eleitos 57.942 vereadores,
5.568 prefeitos e 5.568 vice-prefeitos. A votação ocorrerá em 401 mil seções eleitorais e contará com o apoio de mais de
1,6 milhão de mesários. Procedimentos sanitários: Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o horário de votação foi
ampliado em uma hora: as seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h para receber o eleitor. Das 7h às 10h, os idosos com mais de 60
anos terão prioridade, pois são considerados do grupo de risco. E, para garantir a segurança de eleitores, de mesários e de todos os
trabalhadores envolvidos com as eleições, a Justiça Eleitoral lançou um protocolo de cuidados sanitários a serem adotados no
dia da votação. Conforme o protocolo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois
da votação, e os mesários receberão máscaras, protetor facial e álcool em gel para proteção individual. Além disso, cartazes
serão afixados com os procedimentos a serem adotados por todos. Os materiais foram doados ao TSE por importantes empresas
e entidades brasileiras, evitando custos adicionais ao poder público num momento em que o foco é combater a pandemia.
A principal orientação da Justiça Eleitoral é a de que o eleitor use máscara desde o momento em que sair de casa, evite contato
físico com outras pessoas e cumpra o dever cívico da forma mais ágil possível, sem permanecer tempo desnecessário nos locais
de votação. Números crescentes: Com o crescimento populacional, naturalmente, os números das eleições estão sempre
aumentando. Desde a retomada da democracia após o período de ditadura militar, essa será a 10ª eleição municipal.
Em 1985, mais precisamente no dia 15 de novembro daquele ano, estavam aptos a votar cerca de 18 milhões de eleitores em
201 municípios brasileiros. Na urna de lona, eles depositaram seus votos apenas para o cargo de prefeito. Os eleitos, por sua vez,
administraram tais cidades de 1º de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1988. O voto eletrônico só foi utilizado pela primeira
vez em 1996, alcançando um terço dos municípios brasileiros. Nas Eleições Gerais de 1998, dois terços do país já utilizaram
a urna eletrônica e, em 2000, os eleitores de todos os municípios brasileiros digitaram seu voto no equipamento.
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Veja quem são os 339 candidatos a vereador
para ocupar uma cadeira na Câmara de
Divinópolis. Faça a escolha certa
Não escolha o seu candidato, o vereador em quem você vai votar baseado
em promessas que ele não poderá cumprir. Tem atribuições, ações na cidade
que é de responsabilidade do Executivo, ou seja, somente o
Prefeito pode fazer. O máximo que um vereador pode fazer é solicitar ao
prefeito que os pedidos dos munícipes, da comunidade, referente as
necessidades do bairro sejam feitas. Veja a seguir os nomes, com seus
respectivos números e qual partido ele pertence.
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Divinews realiza debate com
prefeitáveis de Divinópolis no
dia 5 de novembro
O debate que será realizado pelo Divinews com os nove candidatos a
prefeito de Divinópolis ocorrerá no dia 5 de novembro as 21 horas,
na Faculdade Pitágoras, dentro do que exige a Lei Eleitoral.
O diretor do Divinews, Geraldo Passos, tem participado de várias
reuniões na estruturação do debate, para que seja um momento de
celebração à democracia e que os eleitores possam de fato fazer a
melhor opção nas urnas escolhendo conscientemente quem
comandará Divinópolis com responsabilidade pelos próximos
quatro anos. Por isso foi contrato o advogado eleitoral,
Evaldo Teodoro Ferreira, que junto com o Divinews é o
responsável pela elaboração da metodologia do debate.
Por isso foi contrato o advogado eleitoral, Evaldo Teodoro Ferreira, que junto com o Divinews é o responsável pela
elaboração da metodologia do debate, e a convocação da reunião com os representantes dos partidos dos candidatos,
assim como, junto com o escritório Ferreira Advogados, operacionalizará a condução jurídica durante a discussão dos
temas de interesse do municipio, além dos envios dos ofícios aos partidos na reunião da próxima sexta-feira (23)
às 16 horas na ACID (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Divinópolis), para aprovação das regras que
vão nortear o encontro dos prefeitáveis com seus possíveis eleitores, através da internet e da televisão.

Vereadores de Divinópolis declaram ter
R$ 4,2 milhões de reais em patrimônio
Dos 17 vereadores que compõe a atual Câmara de Divinópolis, excluindo
os dois, Matheus Costa (Cidadania) e Zé Luís da Farmácia (PMN) que
decidiram não participar da campanha de reeleição, os demais edis, incluindo
ainda Janete Aparecida (PSC), que é candidata a vice-prefeita, o patrimônio
dos 15 edis, soma R$ 4.270.680,08 (quatro milhões, duzentos e setenta mil e
seiscentos e oitenta reais, e oito centavos). Quem tem o maior patrimônio é o
vereador Marcos Vinicius (DEM), com R$ 772.086,91, e o menor patrimônio
é do vereador, Carlos Magalhães (Republicanos), com apenas R$ 6.615,27
(seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos).
1 - Delano Santiago (MDB) R$ 762.776,00 ; 2 – Ademir Silva (MDB) R$ 747.000,00 ; 3 – Janete Aparecida (PSC) R$ 484.000,00;
4 – Kaboja (PSD) R$ 288,044,85 ; 5 – Nonato (AVANTE) R$ 285.000,00 ; 6 – César Tarzan (PSDB) R$ 262.500,00 ; 7 – Adair Otaviano (MDB) R$ 251.004,24 ; 8 – Eduardo Print Junior (PSDB) R$ 195.999,05 ; 9 – Renato Ferreira (PSDB) R$ 152.000,00 ;
10 – Nego do Buriti (PSB) R$ 95.010,00 ; 11 – Edsom Sousa (CIDADANIA) R$ 49.852,02 ; 12 – Roger Viegas (REPUBLICANOS)
R$ 35.851,01; 13 – Josafá Anderson (CIDADANIA) R$ 34.788,69 ; 14 – Carlos Magalhães (REPUBLICANOS) R$ R$ 6.615,27.
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No meio da campanha eleitoral 5 candidatos a
vereador em Divinópolis já estão fora da disputa
De acordo com informações do DivulgaCand de todos os candidatos aprovados
em convenções por seus partidos, cinco já estão fora da disputa.
Três renunciaram, Irene da Rosa (MDB); Noé Silva (PSDB); Zé Gomes (PSD),
Simone Leite do Partido dos Trabalhadores, deixou a candidatura a vereança
para se tornar candidata a vice-prefeita compondo chapa com a Professora Maria Helena,
após a candidata anterior ter sido impedida pela Justiça por problema de
filiação partidária. Um único candidato, Marcone Silva, do Partido Liberal tevesua candidatura indeferida, baseada na Lei da Ficha Limpa. Nesta última segunda-feira (19),
três candidatos, Domingos Motorista (Avante); Namir Júlio do Amaral (PT), e Miltão do
Bar (PSC) ainda estava aguardando julgamento de suas candidaturas.

Candidatos a vice-prefeito têm patrimônios
quase 400% maior que os candidatos a
prefeito. Soma chega a R$ 8,6 milhões
Os candidatos a vice-prefeito de Divinópolis são bem mais aquinhoados
financeiramente do que os candidatos que disputam a cabeça de chapa.
Por exemplo, Jaime Martins (DEM), tem muito mais bens do que o candidato a
prefeito, Fabiano Tolentino (Cidadania). A soma dos bens dos candidatos a
prefeito é de R$ 1,8 milhão, enquanto os dos candidatos a vice soma R$ 8,6
milhões. Jaime Martins é quem tem o maior patrimônio entre todos os candidatos
que disputam as eleições em Divinópolis, tanto para o Executivo, quanto para
ao Legislativo, R$ 5.044.666,97; Camila Lacerda, do PC do B, ex-vice da
Professora Maria Helena do PT, havia declarado não ter nenhum bem. Já a sua
substituta Simone Leite, também do PC do B, declara ter R$ 200 mil reais.
Veja o que cada um declarou ao TSE: Andreia Rabelo, R$ 35.534,00 (vice do Marquinho) ; Cléo do Bloco do Cléo, R$ 9.500,00
(vice do Galileu ) ; Douglas, R$ 294.899,90 (vice do Will Bueno) ; Giovanna Garrôcho, R$ 84.000,00 (vice da Laíz) ;
Jaiminho Martins, R$ 5.044.666,97 (vice do Fabiano Tolentino) ; Fernando Malta, R$ 1.875.000,00 (vice do Sargento Elton) ;
Valdir Brandão, R$ 831.486,00 (vice da Iris Moreira) ; Janete Aparecida, R$ 484.000,00 (vice do Gleidson).
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Tribunal Superior Eleitoral auxilia eleitor
a saber mais sobre seu candidato
O dia de exercer a democracia se aproxima, faltando alguns
dias para o primeiro turno das Eleições Municipais 2020,
a ser realizado em 15 de novembro, muitos eleitores ainda não
escolheram seus candidatos. Aqueles cidadãos que quiserem saber
mais sobre os concorrentes de cada cargo em disputa podem
acessar
o
DivulgaCandContas,
disponível
no
Portal
do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de disponibilizar as
informações biográficas sobre o candidato, como nome completo,
data e local de nascimento, a página também informa o número a
ser utilizado na campanha e na urna, o partido, a coligação
e a situação da candidatura.
Nesta última opção, o eleitor saberá se o candidato está apto a concorrer ou se teve seu registro indeferido
pela Justiça Eleitoral. Para uma consulta mais minuciosa, basta acessar os arquivos que detalham a proposta de governo,
a lista de bens declarados e as certidões criminais, por exemplo. A consulta aos candidatos também pode ser
realizada por meio dos assistentes virtuais nas redes sociais do TSE. Para isso, basta visitar os perfis oficiais do
Tribunal (@TSEJus no Facebook e @TSEjusbr no Twitter), enviar uma mensagem pelo botão em destaque e,
nesse
campo,
perguntar
sobre
os
candidatos
desejados
ou
navegar
por
um
menu
de
opções.
Também no Portal do TSE o eleitor pode simular sua votação com candidatos fictícios antes do dia da eleição. Prestação de contas.
Também é possível consultar os valores arrecadados pelo candidato para a campanha eleitoral e quanto foi gasto até o momento. Para
isso, é preciso verificar as receitas e as despesas na mesma página de cada político. Desde as Eleições de 2018, o candidato deve declarar
o que entrou e o que saiu da sua conta de campanha a cada 72 horas, contadas do recebimento do dinheiro. A regra está prevista na Lei
das Eleições, tendo sido inserida pela reforma de 2015 Após consultar os candidatos e decidir em quem votar, os eleitores podem
utilizar a chamada “cola eleitoral”, também disponível no Portal do TSE, para anotar o número dos escolhidos. Nunca é tarde para
lembrar que, nestas eleições, o cidadão vota em dois candidatos: um candidato a prefeito e um candidato a vereador.
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