FICHA
PÚBLICA
2020

Rio Jundiaí

Movimento
Voto Consciente
Jundiaí

14 anos

Ações
e conquistas
dos últimos 4 anos
O Voto acompanha desde 2006 os trabalhos da Câmara Municipal, costuma sabatinar
os candidatos a prefeito e promover debates e palestras para estimular a participação social.
Saiba mais sobre as ações e conquistas dos últimos quatro anos:

2017

2018

Voto promove o 1º Encontro das Entidades
da Sociedade Civil (Rede ESC) reunindo
50 entidades do Aglomerado Urbano de
Jundiaí para debater cidadania e fortalecer
as ações dos grupos que atuam em prol
das causas sociais.

O projeto De Olho na Câmara, em
parceria com o Observatório Social do
Brasil de Jundiaí, começa a ser debatido
no legislativo municipal promovendo
melhorias nos quesitos de participação
popular a partir da criação do Legisla
Cidadão, instrumento da Comissão de
Participação Legislativa. O Voto promoveu
palestras de educação política na empresa
Astra, envolvendo 1800 pessoas, e lança
sua 5ª edição da Ficha Pública.
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Voto fiscaliza
vereadores
e incentiva
participação
há 14 anos
Voto lança uma consulta pública para
melhorar a Câmara Municipal, e, mesmo com
alguns avanços nas propostas do projeto De
Olho na Câmara, a Tribuna Livre, espaço
usado para que todo cidadão tenha o direito
de se manifestar, sofre alterações em seu
funcionamento. Passa a ter um período
maior de fechamento por conta da legislação
eleitoral, conforme estabeleceram os
vereadores sem, no entanto, promover um
debate maior com a população.

Com o cenário atual de muitas incertezas,
e acatando as orientações para se evitar o
contágio da COVID-19 a partir das regras
sanitárias, a 6ª edição da Ficha Pública
está sendo lançada pela primeira vez
somente em formato digital.

2019

2020

Ficha Pública 2020
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Voto não tem preço,
tem consequência!
O Movimento Voto Consciente Jundiaí
apresenta sua edição histórica da Ficha
Pública. Histórica por dois motivos: o
mundo vive uma pandemia, como nunca
ocorrera. O segundo motivo é que, pela
primeira vez, em 14 anos de trabalho na
cidade, o Voto decidiu elaborá-la em versão
100% digital. Foi uma deliberação bem
difícil para os voluntários, já que a versão
impressa da Ficha desde sempre, há cinco
edições bianuais, alcança um público muito
significativo, algo em torno de 50 mil
jundiaienses.
Porém o entendimento do que seja aliar o
trabalho de educação para a cidadania aos
protocolos de segurança e prevenção da
COVID-19 em nível mundial, que recomendam
evitar ao máximo os meios que promovam
a circulação do vírus, incluindo papeis
impressos, falou mais alto. Paradoxalmente,
no ano em que o Voto lança mão de um
salto em termos de inovação, o processo
eleitoral passará por um grande desafio: não
haverá, após muitos anos de pleito, o uso de
biometria por conta de possível contágio.
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O Voto quer também que os eleitores reflitam
a respeito da importância dessas eleições. Em
tempos de pandemia, como se posicionaram
os políticos ocupantes dos cargos legislativo
e executivo? Quantos estiveram ao lado e
a serviço da proteção e da integridade das
pessoas e da cidade como um todo? Quantos
destes são candidatos à reeleição? Quais
mereceriam, como bem estabelece
o regime democrático, um novo
mandato? O leitor já sabe, mas
é sempre bom lembrar: voto
não preço, tem consequência!

27

O que pode
e o que não
pode no dia
da eleição

22

Nessa versão, integralmente digital, o Voto
conta a seus leitores como será a dinâmica
dessa “nova eleição”: tudo o que pode ser
feito e o que não nos dias do primeiro e
segundo turnos - estes também alterados,
em razão da pandemia, para quinze e vinte e
nove de novembro. Destaque para a avaliação
dos três primeiros anos da 17ª legislatura,
com apontamentos importantes acerca dos
critérios utilizados para mostrar o trabalho
dos vereadores que encerram seu mandato
em 31 de dezembro próximo.
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Qual é o papel
do vereador?

Um convite
ao diálogo

Projeto
Cidadonos

Avaliação
dos vereadores

Quanto custa
um vereador?

Caminhos para
participar e fiscalizar
o poder legislativo

Saiba como será a eleição
2020, que não terá
coligação para vereador
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Como são eleitos
os vereadores?
Quociente Eleitoral
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< Jundiá - Rhamdia Quelen >

Jundiaí é destaque na
aprovação de projetos
inconstitucionais
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Mulheres podem
voltar a ocupar
cargos na Câmara

20

Projeto De Olho
na Câmara

Candidatos/as
a prefeito/a
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O papel da
democracia

Saiba como será
a eleição 2020,
que não terá
coligação para
vereador
O povo brasileiro volta às urnas neste ano
de 2020 para o processo que vai decidir
os próximos prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores das cidades com algumas
mudanças estabelecidas por lei sancionada
em 2019, e que alterou a Lei dos Partidos
Políticos e a Lei Eleitoral. As principais delas
são: o fim das coligações proporcionais,
o aumento do número de candidatos por
partido, o fim das comissões provisórias,
a redução do tempo de domicílio eleitoral
e a criação de um fundo especial de
financiamento de campanha.

09/06/2018

A
nova lei
também
trouxe o fim
das comissões
provisórias,
estabelecidas
durante o período
eleitoral, em que
eram selecionados os
pré-candidatos. Agora
os partidos lançam seus
candidatos através de diretórios
municipais constituídos. Já
o tempo de domicílio eleitoral,
período em que o cidadão esteve
alistado como eleitor em determinada
região para que pudesse se candidatar a
cargos, foi reduzido para seis meses antes do
pleito - anteriormente o prazo era de um ano.

Antes os partidos coligados em torno de
uma candidatura a prefeito podiam disputar
cargos para vereador individualmente, com
outros partidos de sua aliança ou em alianças
menores dentro da coligação. Os votos
obtidos eram somados conjuntamente.
Assim, se uma coligação tivesse
uma votação alta, os candidatos
com menos votos eram
eleitos da mesma forma
que os candidatos
com mais
votos.

Com a nova lei somente as coligações
majoritárias (para prefeito) são aceitas,
não estando permitidas as coligações
proporcionais (para vereadores). Cada
partido lançou sua própria chapa para
vereador contando apenas com
os próprios votos, evitandose assim os chamados
“puxadores de voto” ou
o famoso “efeito
Tiririca”.
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Incêndio destrói
“Estaçãozinha”,
de trem, de 1898.

O financiamento de campanha também mudou,
já que os partidos puderam usar doação de empresa
para financiar suas campanhas. Agora a doação de
pessoas físicas tem o limite de 10% do rendimento bruto
do ano anterior ao das eleições e de financiamentos coletivos
virtuais. Além disso, os candidatos puderam recorrer ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, parte do Orçamento
Geral da União, disponibilizado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Outra importante mudança instituída em 2017 é a cláusula de barreira.
Com ela os partidos devem obter 1,5% do total de votos válidos em nove
estados ou mais para que alcancem o desempenho eleitoral mínimo. Essa
prática dita o tempo de propaganda e o acesso ao fundo partidário que o
partido terá. A medida já foi aplicada no pleito de 2018.

www.politize.com.br/novas-regras-para-as-eleicoes-2020
MVCJ - 14 anos

Ficha Pública 2020

9

Boa parte dos eleitores não sabe como agir
no dia e locais da votação. Algumas perguntas
e respostas para esclarecer as dúvidas:

Pode o eleitor
Pode
o eleitor demonstrar
preferência por
demonstrar
preferência
um candidato?
por um candidato?
Sim, desde que tal demonstração seja
feita de forma individual e silenciosa. É
permitido o uso de broches ou adesivos
e bandeira sem mastro, estando liberada
camiseta com o nome do candidato
preferido. É proibida também propaganda
eleitoral a favor.

E
“cola”
eleitoral?
E aa
“cola”
eleitoral?

O eleitor pode levar a cola exclusivamente
em papel, não sendo permitido o uso
do celular para se visualizar o números
dos candidatos. Além do celular, outros
dispositivos eletrônicos, tais como máquina
fotográfica, filmadoras, entre outros
objetos, não são permitidos nas cabines de
votação. Nada de selfie na hora da votação.

Saiba mais sobre as regras sanitárias
para o dia da votação, clicando aqui.

Deficientes
O eleitor com deficiência ou mobilidade
reduzida poderá contar com o auxílio de
uma pessoa de sua confiança na hora de
votar, mesmo que não tenha feito o pedido
antecipadamente à Justiça Eleitoral.

Caminhos para
participar e
fiscalizar o poder
legislativo
App & Canais

Boca de urna

A propaganda de boca de urna não
é permitida, já que é proibido tentar
convencer o eleitor a votar ou não em
um candidato. Importante destacar que
a distribuição de panfletos e santinhos,
bem como a aglomeração de pessoas
usando roupas uniformizadas ou fazendo
manifestações nas proximidades das zonas
eleitorais são consideradas boca de urna.

Bebida alcoólica

A legislação eleitoral proíbe a venda de bebida
alcoólica das 6h até as 18h no dia da eleição.
Por fim, pode-se encontrar informações
mais detalhadas no site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

www.tse.gov.br

O dever do eleitor não acaba com o voto
no dia da eleição. É preciso acompanhar o
trabalho dos candidatos eleitos atentamente.

a campanha, lista de bens declarados,
coligações, proposta de governo, doadores
de campanha e muito mais.

Em primeiro lugar siga as redes sociais
do seu candidato, como o Facebook e o
Instagram, que são ótimas ferramentas para
acompanhar o que o vereador, o deputado
ou senador têm feito.

No aplicativo Poder do Voto, o eleitor
poderá acompanhar as votações mais
importantes, desta vez, na Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. É possível
conferir o posicionamento de diferentes
entidades e dar opinião sobre projetos
votando a favor ou contra. O eleitor pode
também seguir diferentes parlamentares e
conferir quais foram os votos nos projetos
em que se posicionou. Há espaço para o
envio de recados.

O site da Câmara Municipal de Jundiaí
divulga a pauta e o resumo das sessões
realizadas semanalmente às terças-feiras,
além dos projetos de lei votados pelos
vereadores, entre outros assuntos.
Outra opção é o site, bastante completo,
de divulgação de candidaturas e de contas
eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Nele pode-se encontrar informações
sobre a participação de seu candidato
em eleições anteriores, despesas com
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Fiscalize e
participe!
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Foto: rafaelnadai / Unsplash

O que pode
e o que não pode
no dia da eleição

Como são eleitos
os vereadores?
Entenda o cálculo
do quociente eleitoral
Os vereadores são eleitos segundo o
sistema proporcional, que primeiro
seleciona os partidos e depois os
candidatos mais votados. Vamos supor que
o município X tenha 10 cadeiras na Câmara
Municipal e que na eleição de 2020 some
um total de 10 mil votos válidos.
Calcula-se então o quociente eleitoral,
que é a divisão dos votos válidos pelo
número de vagas. Dez mil divididos por
10. Assim o quociente eleitoral do caso em
questão é mil. Este é o número mínimo de
votos que um partido deve ter para eleger
um vereador na cidade.
Depois disso as vagas são distribuídas
proporcionalmente à quantidade de votos
que cada partido recebeu. Dentro do
partido as cadeiras são distribuídas pela
ordem do mais votado. Portanto, é só
o eleitor pensar bem no candidato que
o representa! Outra opção é escolher
o partido de sua preferência e votar
apenas na legenda. Para isso, basta
digitar os dois dígitos do partido na
urna e confirmar!
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Quociente
Eleitoral

Partidos

a b c d e f g h i
j k l m n o p
q r s t u
v w x
y z
j
v
t
4.000 votos
4 cadeiras

4.000 votos
4 cadeiras

2.000 votos
2 cadeiras

10.000 votos válidos
10 cadeiras

Candidatos do Partido J

10.000
votos válidos
10 cadeiras
na Câmara Municipal

eleita/o

eleito/a

eleita/o

eleito/a

Candidatos do Partido V

eleita/o

eleito/a

eleita/o

eleito/a

Candidatos do Partido T

1.000 votos
para 1 cadeira
MVCJ - 14 anos

eleito/a
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eleita/o
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Ainda em 2016,
entre 25 partidos
oito não apresentaram
a cota mínima
de candidaturas
femininas que é de

Mulheres podem voltar
a ocupar cargos na Câmara
Com 19 vereadores,
a Câmara de Jundiaí
se caracteriza nessa
legislatura por ser um
ambiente exclusivo do
gênero masculino.
Permanece praticamente
nula, portanto, a
representatividade
política feminina na
cidade, já que a última e única mulher a
ocupar um cargo na Câmara foi Marilena
Negro. Muitos acreditam, porém, que 2020
poderá ser o ano das mulheres na política
local, já que os partidos, não podendo
formar coligações e sem contar com o
financiamento privado de campanha, estão
tendo que investir tanto em candidatas
como em candidatos. Para o Executivo já
há, por outro lado e pela primeira vez, três
candidatas ao cargo.
Nas eleições municipais de 2016 Jundiaí
teve 127 mulheres registradas, cerca de
32% das candidaturas
para o cargo legislativo.
Nenhuma delas, no
entanto, estiveram entre
os dezenove vereadores
eleitos. Dos 25 partidos,
oito não apresentaram a
cota mínima de 30% de
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O número
de deputadas
federais subiu
de 51 para
77 de 2014
para 2018

Houve um
aumento de 52,6%
de candidatas
eleitas em

Jundiaí teve 127
mulheres registradas
nas eleições
municipais de

Primeira mulher
vereadora em
Jundiaí foi em

candidaturas femininas
conforme indicado em
legislação. Além disso,
dos 125 candidatos que
obtiveram menos de 100
votos no pleito, 70 eram
mulheres.

Apenas seis
mulheres foram
eleitas na Câmara
Municipal de
Jundiaí até

O número de deputadas
estaduais no Brasil
subiu de 114 para 161
de 2014 para 2018

Apenas sete mulheres
foram eleitas para
o Senado em

O voto das
mulheres se tornou
obrigatório em

As eleições municipais
deste ano, porém, tendem
a mostrar uma mudança nesse cenário,
a exemplo do que ocorreu no pleito de
2018 nas eleições para deputado, senador
e governador. Naquele ano o TSE decidiu
que os partidos políticos reservassem
pelo menos 30% dos recursos do Fundo
Eleitoral para financiar as campanhas de
candidatas no período eleitoral. O TSE
entendeu também que o mesmo percentual
devesse ser considerado em relação ao
tempo destinado à propaganda gratuita no
rádio e na TV.
Do total de 9.204 candidatos foram eleitas
290 mulheres naquele ano,
o equivalente a 16,2% dos
1.790 escolhidos nas urnas
no país, - um aumento
de 52,6% da presença
feminina em relação
a 2014. O número de
deputadas federais eleitas
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para a Câmara subiu de 51 para 77 de 2014 para 2018, um crescimento
de 51%. Para as assembleias legislativas foram escolhidas 161 mulheres,
41,2% a mais que em 2014, quando 114 se tornaram deputadas
estaduais. No Senado apenas sete mulheres foram eleitas em 2018.
Apesar desse avanço, a participação de mulheres em cargos políticos
ainda deixa a desejar no país - o voto feminino no Brasil, previsto em
Constituição, se tornou obrigatório em 1946. Em Jundiaí a presença
de mulheres na Câmara ocorre desde a primeira legislatura, em
1948, quando Jandyra de Oliveira Souza foi escolhida entre os
31 vereadores eleitos. Até 2016 foram eleitas apenas mais cinco
mulheres: Ana Fioravanti (1969), Ana Tonelli (1983, 1989, 1997, 2001,
2005, 2009), Silvana Baptista (1997, 2001, 2005), Neizy Cardoso (2001)
e Marilena Negro (2005, 2009, 2013).

redejundiai5050
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Qual é o papel
do vereador?
O vereador é o representante dos interesses
da população de cada cidade e integra o
Poder Legislativo na Câmara Municipal.
Além de elaborar, debater, modificar e
votar as leis que orientam o município, o
vereador tem como função supervisionar e
fiscalizar o mandato do prefeito e do viceprefeito. Pode, da mesma forma, articular
emendas para obtenção de verbas junto
aos deputados estaduais e federais que
representam as respectivas regiões.

fonte: politize.com.br

Essas incumbências, porém, só podem
ser exercidas nas questões relativas ao
município. Outras atribuições, entre as
várias é tratar sobre as leis municipais
relacionadas com a educação, transporte

Quanto custa
um vereador?

coletivo, saúde, saneamento, proteção do
patrimônio histórico-cultural local e solo
urbano, fiscalizar e julgar as contas públicas
e instaurar comissões parlamentares de
inquérito (CPI).
Medidas para a segurança no município nas
questões relacionadas a legislação de uso e
ocupação do solo e delimitação de perímetro
urbano também são de competência do
vereador. Cabe ao prefeito, por outro lado, não
apenas sancionar as leis aprovadas em votação
pelas câmaras municipais, como também
vetar e elaborar propostas de lei quando achar
necessário, garantir o transporte público e
organizar o trânsito, além de pavimentar ruas
e preservar e construir espaços públicos.

1. Fazer mudanças na lei orgânica;

O que o/a vereador/a
pode prometer

O que o/a vereador/a
não pode prometer
mas que quase sempre promete
OBVIAMENTE o candidato não pode,
prometer que vai criar leis que causam
despesas ao executivo (prefeito) e que
sejam ilegais e inconstitucionais
16

2. Fazer mudanças na lei relacionada
à Educação do município;
3. Propor a criação de novos tributos,
a extinção de tributos existentes
ou alteração nos tributos que seja
benéfica à população da cidade.
1. Terminar a obra de uma rua
ou uma escola;
2. Melhorar o serviço de coleta
de lixo do município;
3. Implantar escola em tempo integral;
4. Aumentar o número de vagas
na rede de educação;
5. Criar centros de arte e cultura;
6. Reforçar o policiamento em bairros.
MVCJ - 14 anos

A soma do gasto total da Câmara
Municipal, incluindo os 19 vereadores,
foi de R$ 30.173.477,29 em 2018.
Os 19 vereadores de Jundiaí recebem tão
somente o subsídio fixado em lei, que é de
R$ 10.438,63. Esse valor, porém, foi pago até
abril deste ano, quando recebeu um corte de
30%, aprovado pelos próprios vereadores,
passando a ser de R$ 7.307,04. Os recursos
economizados estão sendo direcionados
para um fundo voltado ao combate da Covid
19 e a medida irá valer enquanto o município
estiver enfrentando a pandemia.
Em Jundiaí os vereadores não recebem
gratificação, vale-alimentação e refeição,
auxílio combustível - a Câmara tem frota
própria com motoristas - verba de gabinete
ou qualquer outro benefício. Despesas com
viagens (passagens aéreas, hospedagem,
transporte e alimentação) são assumidas
pelos próprios parlamentares. O Legislativo
Municipal também se incumbe de pagar
pelo trabalho dos assessores, bem como
despesas com telefone.
Segundo o Observatório Social do Brasil
Jundiaí, somando-se as despesas totais da
Câmara para o ano de 2018 e dividindose pelo número de habitantes, chega-se
à conclusão de que o custo da instituição
para aquele ano, incluindo os gastos com os
vereadores, foi de R$ 75 por munícipe.

Ficha Pública 2020

Os dados referentes às receitas e despesas
envolvendo o legislativo, como o subsídio
dos funcionários, por exemplo, ficam
disponibilizados no site da Câmara
(www.jundiai.sp.leg.br) na aba
transparência. Caso a informação não
seja encontrada é possível encaminhar o
pedido através do Serviço de Informação
ao Cidadão, também disponível na aba
transparência, bastando identificar o
requerente e especificar o pedido.

Limite
O salário mensal de um vereador é
estipulado pela própria Câmara, mas deve
respeitar alguns limites impostos pela
Constituição. O primeiro tem a ver com a
população do município: as despesas com
o legislativo não podem passar de 5% da
receita total para as cidades entre trezentos
a quinhentos mil habitantes. A partir daí,
a Câmara não pode gastar mais de 70% da
receita com folha de pagamento, incluindo
os subsídios dos vereadores.
A quantidade de vereadores por município,
no Brasil, varia entre 9 a 55 e os salários
deles ficam entre R$ 5,6 mil e R$ 21 mil.

17

Jundiaí é destaque
na aprovação de
projetos
inconstitucionais
A transparência e o acompanhamento
das atividades do Poder Público, em
especial do Poder Legislativo, representado
no âmbito municipal pelos vereadores, é
uma das bandeiras do Voto Consciente.
Além dos critérios de avaliação dos vereadores,
estabelecidos pelo movimento, esta
edição da Ficha Pública aborda a
inconstitucionalidade das leis municipais.
O que se conhece, então, por lei
inconstitucional? Em linhas gerais, desde
aquela que não respeita as regras de divisão
dos poderes - bem como os caminhos que
devem ser percorridos para sua aprovação
- até aquela que contraria o conteúdo da
Constituição Federal. Apesar de citados
vez ou outra nas sessões da Câmara, esses
critérios tendem, em princípio, a não ser
aplicados da melhor forma.
Tanto que as leis do Município vêm
sendo monitoradas há tempos e,
infelizmente, Jundiaí é destaque dos
últimos levantamentos das leis julgadas
inconstitucionais. Em pesquisa
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Jundiaí ocupava a terceira
posição na desprestigiada
disputa, contando com 22
ações de inconstitucionalidade
julgadas procedentes pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo
efetuada pelo Anuário da Justiça de São
Paulo (Conjur 1) na edição de 2018, ocupava
o sétimo lugar na classificação de cidades
do Estado de São Paulo. Totalizou 17 leis com
vícios constitucionais formais ou materiais.
Se não bastasse, em outro levantamento da
mesma revista publicado na edição de 2019,
Jundiaí ocupava a terceira posição na
desprestigiada disputa, contando com 22 ações
de inconstitucionalidade julgadas procedentes
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
Questionados sobre o elevado número de
votação desses projetos, muitos já contando
com o parecer contrário da Comissão de
Justiça e Redação, alguns vereadores
afirmaram ser a prática um meio de chamar
atenção para o debate, podendo a causa
ser “abraçada” por outros membros do
legislativo estadual ou do executivo.
O Voto respeita essa posição, porém
entende existir outros meios para
impulsionar projetos
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assertivos que não custem tanto
ao legislativo municipal. O regimento
interno da Câmara já prevê a proposição
de moções para o vereador expressar apoio,
apelo ou repúdio, encaminhando-as para
poderes, autoridades ou entidades públicas
ou privadas. Há também os requerimentos,
em que o vereador pode solicitar
esclarecimentos ou providências junto
a entidades públicas ou privadas.
A tramitação de um projeto despende tempo
de elaboração, discussão, votação, despesas
operacionais e pessoais da Câmara Municipal,
sempre em favor do cidadão jundiaiense. Na
esperança de ver Jundiaí melhor colocada nas
próximas avaliações de inconstitucionalidade,
esse texto é um registro e um convite para
que o munícipe se engaje na fiscalização das
atividades do legislativo.
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Projeto De
Olho na Câmara

osbjundiai

mostra avanços,
mas há muito o que fazer
O Projeto De Olho na Câmara, uma parceria
do Voto Consciente com o Observatório Social
do Brasil Jundiaí, completa em 2020 três anos
de troca de informações. Nesse período o
projeto - feito para que vereadores, munícipes
e entidades da sociedade civil criem metas de
comprometimento com o Poder Legislativo no
âmbito de transparência, participação e gastos
- mostrou poucos avanços.
Os esforços para que as metas sugeridas
fossem colocadas em prática tiveram início
quando a Câmara, representada por sua
diretoria e ouvidoria, mostrou-se disposta
a publicar informações de contratos e
licitações no site da instituição. Isso facilitaria
o acesso aos aditivos contratuais e também
a informação de receitas e despesas da
Casa, permitindo inclusive a exportação dos
dados em outros formatos. Um verdadeiro
progresso para agenda de dados abertos.
Outras metas alcançadas no decorrer do
período: criação dos canais de comunicação
da Câmara pelas redes sociais, entre eles
Facebook e Instagram na divulgação de
pautas e transmissão online das sessões,
consulta pública com propósito de
participação e o canal institucional de ideias
legislativas populares. Embora já ativas
essas ferramentas, no entanto, ainda não
permitem acompanhamento efetivo, pois a
consulta pública só pode ser feita mediante
requerimento do autor da proposição.
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Na tentativa de aprofundar com os
vereadores o debate das metas foi realizada
em 2019 uma apresentação das propostas.
Após o encontro, que incluiu a presença
de alguns assessores da Câmara, os
vereadores receberam um questionário
para que pudessem avaliar cada uma das
metas, posicionando-se a favor ou contra.
O resultado foi pífio, pois somente dois
vereadores enviaram as respostas.
O diálogo com a população ocorreu
mediante o uso de uma ferramenta de
consulta com a seguinte pergunta: “Como
podemos melhorar a Câmara Municipal?”
Usuários puderam sugerir propostas, além
de avaliar as que já haviam sido adicionadas.
As propostas com 100% de aprovação foram
as relacionadas à participação popular, como
o uso de ferramenta de consulta pública e
até mesmo o envio de sugestão de melhorias
por bairros, com direito à votação.
Também foram adicionadas sugestões
de melhorias no Código de Ética da
Câmara para o decoro parlamentar e a
capacitação comprovada dos assessores.
As demais metas, como a transparência
nos gastos dos vereadores, ainda carecem
de atenção. Apesar dessas dificuldades e
outros obstáculos o Voto segue vigilante na
tentativa de transformar o legislativo em
um espaço cada vez mais participativo e
transparente.
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Situação Atual

Meta
Controle dos aditivos contratuais orçamentários

Realizado

Melhorar comunicação institucional através das redes sociais
Criação de ferramenta de consulta pública
Criação de canal institucional de Ideias Legislativas Populares

Parcialmente
realizado

Avançar na agenda de dados abertos do site da Câmara
Prestação de contas com apresentação de gastos
detalhando as despesas

Transparência sobre cargos públicos

Quase
parado

Publicar a agenda dos vereadores
Estimular comissões temáticas mais atuantes
Otimização do planejamento orçamentário

Regular suspensões das sessões ordinárias

Não
iniciado

Otimizar debates públicos do Grande Expediente
Criar aplicativo da Câmara Municipal de Jundiaí, contendo
todas as informações para consulta, já disponíveis no site.
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Avaliação
dos vereadores
da 17ª legislatura
Mandato 2017 / 2020

correspondem a mais da metade (55%) dos
projetos analisados para este período. Destaque
também para projetos considerados ilegais e
inconstitucionais, objeto de matéria exclusiva
nesta publicação. No total foram 25 projetos
inconstitucionais aprovados em plenária,
sendo que 70% deles não possuem eficácia por
determinação do Tribunal de Justiça.

Desde sempre, este foi um dos requisitos
mais complexos de ser demonstrado, pois
a única forma de apuração se dava através
de registros de atas manuscritas das
reuniões, o que não havia. Da legislatura
anterior para esta, houve pouquíssimos
avanços em termos de melhorias voltadas à
transparência dos trabalhos das comissões.

Em última análise, observa-se grande
parte do tempo dos legisladores não sendo
aplicada em atividades fundamentais à
função de um vereador. Como a fiscalização
do Executivo, por exemplo, em detrimento
de outras responsabilidades que apenas
reforçam a imagem negativa dos políticos.

A Câmara limitou-se, no período de 2017 a
2019, a preencher o espaço do site reservado
à publicação das atas, com formulários
eletrônicos de descritivos dos projetos a
serem estudados. Esses documentos, em
sua maioria, estão assinados por todos
os vereadores que integram determinada
comissão como comprovação de presença
o que, sabe-se, não acontece em todas as
reuniões previstas.

FE | Fiscalização do Executivo: são

levantados os requerimentos de “pedido de
informação ao Executivo”, pois se considera
que este é o principal instrumento legislativo
de fiscalização, possibilitando aos vereadores
analisar contratos e cobrar o bom uso dos
recursos públicos pela Prefeitura.

A avaliação da legislatura é a apuração do
desempenho dos vereadores, feita a partir
de indicadores de atuação, com resultados
obtidos através de dados oficiais da
Câmara e demais dados externos ao
trabalho na Casa de Leis.

Conhecer o desempenho de cada vereador é
essencial ao cidadão, pois auxilia na tomada de
decisão em relação à escolha de um candidato
baseada na análise de seus resultados. São
cinco os aspectos, descritos a seguir.

O Voto Consciente acompanha
semanalmente as sessões ordinárias desde
2006 e faz registros que, juntamente
com atas oficiais e outros documentos,
constituem a fonte de informações
utilizadas para atribuir notas aos 19
legisladores. A quarta avaliação de
vereadores realizada pelo Voto traz um
panorama da atuação da 17ª legislatura no
período de 2017 a 2019.

Critérios

vereadores ficaram até o final das sessões,
levando em consideração o registro de
presença em todos os momentos da sessão:
Início, Abertura, Ordem do Dia, Grande
Expediente e Encerramento.

PI | Projetos de Impacto: pontuação

IC | Informação ao Cidadão: monitora se

Baseadas em cinco indicadores, as
pontuações de 0 a 10 são comparativas,
exceto para os critérios de presença
nas sessões e presença nas comissões
temáticas. Dessa forma, obtém a maior
nota o vereador que teve o melhor
desempenho em relação aos demais.
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atribuída aos projetos apresentados no
período, excluindo-se aqueles que o Voto
considera de baixo impacto que são: os
de denominação de ruas, homenagens e
censuras, inclusão de datas comemorativas
além de projetos que foram retirados e os
com parecer de ilegalidade. Como não há
um número ideal de projetos apresentados
e aprovados por um vereador em uma
Legislatura, esse método valoriza aquele
que mais conseguiu aprovar projetos de
impacto para a cidade.
Em relação a este critério, no que diz respeito
aos qualificados como baixo impacto, estes
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PS | Presença nas Sessões: avalia se os

os vereadores têm site e perfis ativos nas
principais redes sociais para interagir com os
cidadãos e prestar contas de seus trabalhos
diretamente para a população, bem como a
frequência de atualização dessas redes.

PC | Presença nas Comissões Temáticas:

critério que avalia a participação dos vereadores
nas reuniões dessas comissões, que são
órgãos de estudos dos projetos legislativos.
Em relação a este critério: a maioria dos
vereadores recebeu notas altas não por seu
bom desempenho, mas por conta do sistema
de apuração determinado pelo Voto.
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O material, da forma como está hoje
apresentado, na análise do Voto não deverá
ser considerado para pontuação do índice
global. Em tempos de avanços tecnológicos
ao alcance de todos, reuniões gravadas ou
transmitidas ao vivo, com acesso liberado
à toda a população tornariam muito mais
efetivo o trabalho das comissões de estudos.
Uma reivindicação antiga é a publicação
prévia da pauta de assuntos a serem
discutidos. Como é possível constatar,
realizar melhorias nos trabalhos da Câmara
não é mais, hoje em dia, uma questão de falta
de recursos ou de competência técnica, mas
sim, uma questão apenas de vontade política.

O resultado final individual é o Índice
Global, que é a média das notas, com
exceção do critério de presença nas
comissões temáticas.

Nas próximas páginas você pode conferir
os resultados da avaliação de cada um dos
19 vereadores da legislatura atual 2017-2020
Dados completos da avaliação
podem ser encontrados clicando aqui.
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Legenda
Siglas

Projetos de Impacto
Fiscalização do Executivo
Presença nas Sessões
Informação ao Cidadão
Presença nas Comissões

Notas

CID

Baixo
Regular
Ótimo

0,00
5,00
8,00

4,99
7,99
10,00

PL

Wagner
Tadeu Ligabó

Faouaz
Taha

PI
FE
PS

PI 6,21
FE 7,13
PS 8,90

7,53
3,75
7,20

DEM

Paulo Sergio
Martins

PI 9,43
FE 7,13
PS 9,20

PI 3,16
FE 7,13
PS 8,20

PI 10,00
FE 5,25
PS 6,80

IC 5,52
PC 9,80

Índice Global

PP

6,00

PSDB

Rafael
Antonucci
IC 1,63
PC 10,00

Índice Global

PL

5,92

Rogério Ricardo
da Silva
IC 10,00
PC 10,00

Índice Global

6,34

PSDB

Arnaldo Ferreira
de Moraes

8,81

IC 6,90
PC 10,00

Índice Global

Antonio Carlos
Albino

Índice Global

PI 1,72
FE 4,88
PS 9,20

PP

Edicarlos
Vieira
IC 4,88
PC 10,00

Índice Global

PSDB

5,17

PI 4,54
FE 6,38
PS 8,60

IC 9,50
PC 10,00

Índice Global

7,25

Leandro
Palmarini

PI 9,37
FE 10,00
PS 8,70

PI 3,91
FE 3,00
PS 7,20

Índice Global

PL

REP

9,52

Romildo Antonio
da Silva

Adriano Santana
dos Santos

Valdeci Vilar
Matheus

PI 1,44
FE 2,63
PS 8,50

PI 6,03
FE 4,13
PS 8,50

PI 7,82
FE 6,00
PS 8,70

PI 3,79
FE 6,13
PS 6,90

PI 4,71
FE 7,88
PS 8,30

PI 3,45
FE 7,88
PS 9,30

PI 3,85
FE 6,75
PS 8,70

Índice Global
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3,95

Índice Global

6,20

Índice Global

7,80

Índice Global

6,20
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IC 4,88
PC 10,00

Índice Global

6,44
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IC 5,52
PC 9,70

Índice Global

6,54

4,09

DEM

5,65

PI 5,80
FE 6,38
PS 9,10

IC 6,72
PC 10,00

Índice Global

PTB

Roberto
Conde Andrade
IC 8,00
PC 10,00

IC 8,50
PC 9,80

PL

Douglas do
Nascimento Medeiros
IC 8,70
PC 10,00

Índice Global

Gustavo
Martinelli

Índice Global

Cícero Camargo
da Silva
IC 6,16
PC 10,00

IC 4,88
PC 10,00

PL

Cristiano Vecchi
Castro Lopes
IC 10,00
PC 9,80

PI 2,99
FE 1,50
PS 7,00

8,06

PP

Márcio Petencostes
de Sousa
IC 3,25
PC 10,00

DEM

PI
FE
PS
IC
PC

*A ilustração mostra tão somente
a disposição em 3D das cadeiras ocupadas
pelos vereadores, em plenário, durante
as sessões. Não obedece, portanto,
uma ordem de classificação.

IC 9,50
PC 10,00

PSDB

7,00

PTB

Marcelo Roberto
Gastaldo
IC 3,25
PC 10,00

Índice Global

5,64

PI 3,62
FE 4,50
PS 7,80

IC 6,80
PC 9,80

Índice Global

5,68
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Tribuna Livre
sofre modificações e é fechada
à participação popular

Projeto Cidadonos
encerra seu ciclo
Criada para estimular a participação dos
munícipes na elaboração de propostas
para melhorar a cidade, a terceira edição
do Concurso Cidadonos foi apresentada
pelo Voto aos candidatos a prefeito no ano
eleitoral de 2016, passando a integrar a
Agenda Cidadã do projeto.
Os voluntários do Voto registraram na Ficha
Pública daquele ano os compromissos dos
candidatos para cada uma das propostas.

A Tribuna Livre,
espaço legítimo para a participação
cidadã através da livre manifestação
nas sessões da Câmara Municipal de
Jundiaí, passou esse ano por modificação
que dividiu as opiniões. O espaço foi
fechado a partir da data limite para
filiação partidária até o término do
pleito em razão de projeto, aprovado
por todos os 19 vereadores ano passado,
que estabeleceu mudanças em seu uso.
A argumentação: o canal de fala cidadã
corria o risco de ser utilizado para
promoção pessoal e até mesmo como
palanque de campanha nessas eleições.
Apesar da decisão dos vereadores, há
os que defendem a continuidade na
participação na tribuna, mesmo que
esteja sendo usada para outros fins. Para
eles, a tribuna é livre e o munícipe pode
usá-la da maneira como bem entender,
mas sempre de maneira respeitosa.
Outros acham que a mudança das regras
da tribuna democratiza a participação em
época não eleitoral, já que abre espaço
para a fala de maior número de pessoas.
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Para o Voto, a Tribuna Livre, uma das
suas principais reivindicações desde a
época da fundação, em 2006, é um dos
melhores meios para que a população
possa participar direta e ativamente das
sessões da Câmara. Por esse motivo seus
integrantes consideram que qualquer
tentativa de censura deva ser repudiada na
defesa da pluralidade de pensamentos e
opiniões essenciais para a democracia.
As novas regras impostas à tribuna
reforçam que, para participar, é
necessário que o interessado seja
eleitor ou eleitora em Jundiaí. Estendem
a atuação a pessoa credenciada por
associação de moradores de bairro,
entidade sindical, associação profissional
ou entidade declarada de utilidade
pública, sendo preciso informar o tema
que será abordado no momento da
inscrição pelo site ou presencialmente na
secretaria da Câmara. Uma sessão passou
a ter espaço para quatro participantes,
sendo que cada um deles somente poderá
fazer o uso do espaço a cada 90 dias.
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Agora, em 2020, foi fechado esse ciclo.
Tendo em vista o compromisso de
fiscalização com as promessas assumidas,
| 1. Melhorar o planejamento urbano de Jundiaí
| 2. Novo terminal central e 18 faixas exclusivas para
ônibus | 3. Praças para a prática de skate
| 4. Ônibus por cor. A proposta sugere uma maneira
de ajudar o usuário a orientar-se melhor por meio
da sinalização dos ônibus por cores, dependendo
do seu percurso | 5. Implantar a Justiça Restaurativa
no município. A ideia é que afetados por um conflito
possam, em conjunto, conhecer as implicações do
impasse, chegando a uma solução satisfatória. Alvo:
escolas, bairros e até mesmo o Poder Judiciário.

o Voto publica uma visão aproximada e
baseada nas respostas de informações
solicitadas à Prefeitura. As perguntas
para verificar o avanço e o cumprimento
das propostas foram encaminhadas
à municipalidade, no mês de junho,
invocando-se a Lei de Acesso à Informação.
A intenção do projeto Cidadonos foi criar
uma cultura política na qual os candidatos
se comprometessem, com responsabilidade
e caso eleitos, trabalhar arduamente no
cumprimento dos compromissos. Esses
compromissos foram classificados em três
níveis: Realizado (verde), Parcialmente
Realizado (azul) e Não realizado (laranja).
| 6. Compostagem na rede municipal de ensino
| 7. Corredor Cultural em Jundiaí | 8. Defender o
jundiaiense da especulação imobiliária: 70% das
ZEIS em áreas mais centralizadas | 9. Integração
das Redes Sociais com Conselhos Municipais
| 10. Serviço que atenda crianças e adolescentes
com dificuldades de aprendizagem

Confira as respostas da
Prefeitura clicando aqui.
Não realizado

Parcialmente
realizado

Realizado

Ficha Pública 2020
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1. Daniela da Câmara | 2. PT | 3. Treze anos
4. Tarifa zero; Bairros com estrutura e planejamento | 5. Não | 6. Sim
7. Combater a desigualdade social para produzir uma cidade mais
humana, equilibrada, ambientalmente rica e sustentável.
8. Enfrentamento dos efeitos da pandemia nas mais diversas áreas: na Saúde
preservar vidas, na Educação implantar plano emergencial para superação
da evasão e desigualdade no aprendizado; garantir a segurança alimentar e
nutricional e estimular a economia local para assegurar emprego e renda.
1. Dr. Pacheco | 2. PODEMOS | 3. Um ano
4. Saúde | 5. Sim | 6. Sim
7. Combater a crise econômica provocada pelo Plano São Paulo.
8. Implantação de Protocolo de Tratamento Precoce não observado
pelo atual governo municipal.

Candidatos/as
a Prefeito/a

1. Edimarco Silva | 2. PROS
* Até o momento do fechamento dessa edição o candidato do PROS não
havia atendido às solicitações de contato para envio do questionário.

Historicamente esta é a primeira vez que a cidade registra um número recorde de candidaturas:
treze pessoas irão disputar a cadeira do Executivo em 2020. O Voto encaminhou a todos os
candidatos um questionário sobre questões da cidade.

1. Edney Duarte | 2. NOVO | 3. Cinco anos
4. Educação integral e Saúde básica | 5. Não | 6. Sim
7. O maior desafio é sanear as finanças da cidade. Muito embora a cidade seja
rica (orçamento de R$ 2,6 bilhões em 2020) não há capacidade de investimento.
A máquina pública consome tudo. O pouco que faz tem de tomar emprestado.
8. Incentivo à geração de empregos decorrentes da crise econômica que se instalou.

1. Candidato(a) | 2. Partido | 3. Tempo de filiação ao partido atual | 4. Bandeiras políticas
5. Já ocupou cargo público por meio de eleição? | 6. Compromete-se a cumprir o mandato
integralmente? | 7. Qual considera o maior desafio a ser enfrentado pelo(a) futuro(a)
prefeito(a)? | 8. Qual o espaço reservado em seu plano de governo ao combate a COVID-19?
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1. Alexandre Nicola | 2. PDT | 3. Dois anos
4. Geração de emprego e renda; Educação | 5. Não | 6. Sim
7. O grande número de desempregados e trabalhadores colocados
na informalidade.
8. Trabalhar intensamente para o controle da pandemia, com foco na testagem
em massa, o que inclui busca e rastreamento de contatos dos infectados.

1. Fábio Marcussi | 2. PSB | 3. Seis meses
4. Promover a Democracia Participativa e investir na educação e saúde
5. Não | 6. Sim
7. Equilibrar as contas públicas.
8. É uma das maiores preocupações.

1. Cíntia Vanessa | 2. PSOL | 3. Cinco anos
4. Justiça social e defesa dos serviços públicos | 5. Não | 6. Sim
7. Pagamento das dívidas dos últimos empréstimos, auditorias nas contas
públicas e fortalecimento dos serviços públicos.
8. Reforçar o SUS e ampliar o atendimento nas UBSs, incentivar os
profissionais da saúde e cientistas, fiscalizar as organizações sociais e
promover campanhas de conscientização. Ênfase no cuidado com crianças
pequenas, vetores involuntários de transmissão da COVID-19.

1. Luiz Fernando Machado | 2. PSDB | 3. Quinze anos
4. Saúde e Educação | 5. Sim | 6. Sim
7. A escassez de recursos.
8. Atuação, na condição de prefeito, na linha de frente do enfrentamento
à pandemia. Iniciativas: colocação em operação de novos leitos públicos
de UTI, ampla testagem na população e readequação da rede de saúde.
Manutenção de obras públicas vinculadas aos setores de saúde e educação.
Na área econômica, reajustamento dos gastos à realidade da arrecadação.
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1. Márcia Para | 2. DC | 3. Menos de um ano
4. Saúde pública e Mobilidade urbana
5. Não | 6. Sim
7. Pagar as dívidas deixadas pela atual gestão, resultante dos empréstimos
e das dívidas anteriores sem danos tributários para a população.
8. Melhorar os atendimentos preventivos através das UBSs e agilizar
os resultados dos testes. Melhorar a capacidade do transporte público
que virou um foco de contaminação na cidade.

1. Marcus Dantas | 2. PSL | 3. Dois anos e meio
4. Sou conservador cristão nos costumes e liberal na economia
5. Não | 6. Sim
7. Manutenção e a melhoria dos serviços públicos, haja visto a atual situação
econômica pela qual Jundiaí passa devido às péssimas decisões tomadas em
relação à COVID-19. A pandemia gerou alto número de novos desempregados,
o que inflou o número de usuários dos serviços públicos.
8. O maior problema foi a falta de um gestor técnico que, além de saber o que
estava fazendo, cumprisse com a palavra e a responsabilidade de ter em suas
mãos a vida de mais de 420 mil pessoas.

1. Pedro Bigardi | 2. REDE Sustentabilidade | 3. Seis meses
4. Saúde e Emprego
5. Sim | 6. Sim
7. Tirar a cidade da atual estagnação econômica e social.
8. Ampliação das ações do Comitê Municipal na prevenção e controle
da doença, vacinação e atenção médico/hospitalar.

1. Rafael Purgato | 2. PCdoB | 3. Quatorze anos
4. Direitos Humanos e Sociais e Desenvolvimento Econômico Sustentável
com geração de emprego e renda
5. Sim | 6. Sim
7. Criar um novo ciclo no desenvolvimento da cidade, superando dificuldades
históricas e momentâneas devido à pandemia. Estimular a economia, garantir
assistência às famílias vulneráveis e elevar a qualidade dos serviços públicos.
8. Garantir a prevenção, tratamento, assistência e a vacinação de toda a população
Prioridade para os impactos gerados pela pandemia com relação à economia.

1. Silas Feitosa | 2. PRTB | 3. Seis meses
4. Cidade da Música Clássica e Cidade do Livro
5. Não | 6. Sim
7. Saúde.
8. Dentro do plano de saúde.
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A polarização na política brasileira é um
fenômeno que veio para ficar. Textos
fazendo referência ao “fla-flu” político/
partidário, e que comparam essa paixão
aos times de futebol são encontrados aos
montes em jornais, revistas e redes sociais.

Mas, afinal o que é essa
tal de polarização?
Na verdade nada mais é do que a
concentração de pessoas em extremos
opostos dos espectros político e de
ideias, sem diálogo entre as partes. Essa
postura é extremamente prejudicial para a
sociedade já que enfraquece a confiança na
democracia, dificulta a criação de soluções
para problemas comuns e estimula
conflitos destrutivos nas relações pessoais.
É realmente difícil dialogar com o diferente
quando o assunto mexe com crenças. Porém
em uma democracia, levando-se em conta o
convívio harmônico de integrantes de uma
sociedade, é essencial que o diálogo ocorra a
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fim de se encontrar soluções para problemas
comuns a todas e a todos.
Não ganham espaço em uma sociedade livre
e democrática atitudes que busquem destruir
opiniões divergentes, atacar a honra ou
intimidar por meio de violência. E para que
um diálogo produtivo ocorra é primordial
o respeito mútuo entre interlocutores,
não sendo permitidas ofensas, agressões
verbais e nem desqualificação. O que deve
ser debatido são as ideias, sem que se tente
mudar a opinião alheia. Essa é a diferença
entre adversário e inimigo.
Na própria política partidária nenhuma
medida é aprovada sem que haja um
consenso entre representantes filiados
a partidos de bases ideológicas diversas.
Para isso integrantes de posições opostas
precisam necessariamente dialogar,
buscar argumentos e convencer outros
representantes para formar uma maioria. E,
como exemplo, só depois disso finalmente
aprovar um projeto de lei.
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Demo
cracia
A Democracia é um tipo de organização
social no qual o controle político é,
teoricamente, exercido pelo povo. Resulta
em um sistema governamental que se forma
pela livre escolha de governantes pela
maioria da população, por meio de votação.

A liberdade individual perante
aos representantes do poder
político, em especial em face
ao Estado;

Um sistema democrático acaba por
abranger todos os elementos de
organização política de um país. Ou seja,
mais do que uma forma de estado, a
democracia é aplicada na constituição, na
ordem eleitoral, no corpo administrativo,
nos poderes legislativo, executivo e
judiciário e na própria organização política
de situação e oposição.

A liberdade de expressão
e opinião de vontade política
de cada um;

A democracia tem como princípios uma série
de fundamentos de organização política
dentro de uma sociedade, onde prevalecem:
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A igualdade de direitos
políticos e a possibilidade
de oportunidades iguais para
que povo e partidos políticos
possam se pronunciar sobre
decisões de interesse público.
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mais interessante aos regimes autocráticos.
O sistema, apesar de suas falhas, ainda é o
que mais abre espaço para a participação de
gente comum como eu e você.

Isso quer dizer
que as pessoas
eleitas vão fazer
tudo por nós
sem precisar
me preocupar?

A democracia não começa, muito menos
termina, no momento do voto, ela continua
e se fortalece com nossa participação,
quando a gente se informa quando cobramos
transparência, quando não esquecemos
em quem votamos, nem o que precisamos
coletivamente. Ela também se perpetua e já
se estabelece antes, quando criamos critérios
sólidos para a escolha de uma representante,
quando entendemos o funcionamento e a
função de cada esfera política e muito mais.

Reduzir nossa democracia a uma simples
contagem de votos a cada período de
anos é um erro comum, principalmente
quando estamos cansados das falsas
promessas e do círculo vicioso da falta de
representatividade para com o povo.
Como ensina o autor, Norberto Bobbio, no
livro, O futuro da Democracia, entre os ideais
e a “matéria bruta”, ou seja, entre a teoria e a
prática, há uma longa distância. Se, por um
lado, as frustrações com o estado e a politica
nos desanima, por outro, é justamente a
orientação positiva dos ideais democráticos
e o caráter transformador inerente a esse
tipo de regime que nos leva a repensar sobre
as razões do déficit democrático e a buscar
uma solução. Afinal, as democracias, que
resumidamente são como um “conjunto de
regras de procedimento para a formação
de decisões coletivas, em que está prevista
e facilitada a participação mais ampla
possível dos interessados” (1), continuam se
apresentando como uma alternativa política
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***SPOILER***

Basicamente
uma democracia
só funciona se
você participa!
1 BOBBIO, N. O futuro da democracia.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 6ª ed, 1986, p. 12
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O papel da

Em tese, o sistema democrático funciona,
pois cada cidadã e cidadão, em exercício de
seus direitos, está ciente e alinhado com os
discursos e práticas de seus representantes.
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