
      VOTE

CONSCIENTE
ELEIÇÕES 2020



O cidadão deve votar consciente para cumprir sua
cidadania. Exercendo o voto consciente, a sociedade 
pode cobrar seus direitos ao poder público e, com isso,
ganham tanto governo como sociedade.

Os objetivos fundamentais da Constituição Federal de
1988 estão no Art 3º: 

I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. Garantir o desenvolvimento nacional;
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

O cidadão tem direitos e deveres. Por isso, deve estar
informado sobre seus candidatos. Com o acesso à
internet por grande parte da população, torna-se fácil
obter uma informação. Temos computadores, celulares,
tablets... Até mesmo as comunidades das periferias e
rurais já têm acesso a estes equipamentos. Então, não
podemos ficar desinformados.

Pesquise e vote
consciente!



Nas próximas eleições, em novembro de 2020, vamos
escolher nossos prefeitos e vereadores.

Visite o portal da Câmara de seu município e veja os
projetos de lei. Acesse também o Portal da Transparência,
para saber quais informações seu município disponibiliza. 

Assim, você estará conhecendo melhor os candidatos e
obterá informações sobre os projetos que eles têm para
oferecer caso sejam eleitos. 

Acompanhe os debates dos candidatos nos veículos de
comunicação e recolha o máximo de informações
possível. De posse de todo esse conteúdo, analise cada
candidato e, uma vez eleito, cobre todos os direitos
durante os mandatos.

A Constituição Federal de 1988, no Art. 6º, elenca os
direitos sociais do cidadão:

educação

saúde

trabalho

moradia

lazer e

assistência aos desamparados



Mas, para ter acesso a esses direitos, o cidadão também
deve cumprir seus deveres.

Procurar participar dos movimentos da sociedade civil
organizada, seja nos bairros ou comunidades,
conscientizando as famílias dos seus deveres, assim como
os donos de comércio e indústria, para que paguem seus
impostos.

Afinal, é com os impostos, pagos pelos pequenos, médios
e grandes empresários, e pelas pessoas físicas,  que o
governo custeia parte dos programas sociais, que
beneficiam as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Também, como cidadão, é importante se atentar com a
limpeza das vias públicas. Se todos fizerem sua parte, não
jogando lixo nas ruas, estarão contribuindo com o poder
público, que poderá economizar recursos e direcioná-los
para gastos com saúde e educação. 

NÃO ESQUEÇA: INFORME-SE E VOTE CONSCIENTE!


