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Tá na hora de dizer
o que você quer
para o seu futuro!
Votar é o primeiro passo para garantir um país, um
estado e uma cidade melhor para todos. Não venda
seu voto, faça uma escolha consciente e com
responsabilidade! Exerça o seu direito ao Voto,
quando você abre mão de votar, permite que outras
pessoas escolham por você!
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Mas só ir as urnas a cada dois anos não adianta. É preciso cobrar, fiscalizar e
acompanhar como os representantes que escolhemos estão gerenciando os recursos
Públicos, isso é Controle Social!
Enquanto cidadãos, temos o dever de acompanhar a gestão pública, de verificar como
estão sendo realizados os investimentos em infraestrutura, saúde, educação, habitação,
transporte público, segurança, lazer, cultura, etc.
Seja um Cidadão Consciente, participe das audiências públicas, fiscalize e cobre os
governantes. O primeiro passo você já sabe, é VOTAR CONSCIENTE, Seu Voto é o
Nosso Futuro!
Somos uma entidade APARTIDÁRIA, formada por
voluntários que cansaram de ver os problemas acontecendo,
e resolveram fazer parte da transformação!
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Conheça, Colabore, Faça Parte do Observatório Social do
Brasil. Venha transformar a sua Indignação em Ação, por
uma gestão pública mais transparente e eficiente para todos!

Saiba Mais sobre a campanha Voto Consciente 2022 em
osbrasil.org.br/voto-consciente-2022/

SEU VOTO,
NOSSO FUTURO!
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O voto de agora decide quem irá nos
representar pelos próximos 4 anos...

Olha o tamanho desta responsabilidade!

Mas antes de escolher é importante conhecer
quais as funções de cada cargo para os quais
escolheremos representantes este ano!
SENADOR

O presidente da República é a
autoridade máxima de uma
nação, assim, é o grande
responsável pela gestão de um
país, e, no caso brasileiro, é o
chefe do Executivo, um dos
Três Poderes (com o
Legislativo e o Judiciário).
O Presidente da República só
pode ser reeleito uma vez
consecutivamente.

O Senado possui várias
funções, dentre elas funções
legislativas, fiscalizadoras,
autorizativas, julgadoras,
aprovadoras de autoridades,
entre várias outras
competências.
Todas essas
atribuições são elencadas no
artigo 52 da Constituição
Federal de 1988.

GOVERNADORES

DEPUTADOS
ESTADUAIS

É a autoridade máxima do
estado. Sua Função é
administrar o Estado de forma
a garantir que os recursos
públicos sejam investidos
corretamente, em políticas
públicas que atendam as
necessidades de toda a
população em áreas como
infraestrutura, saúde,
habitação, entre outras.

O Deputado estadual deve
atuar como representante da
população no Legislativo
estadual. As funções
de um deputado estadual são
legislar propondo projetos de lei
que atendam aos interesses da
população e fiscalizar o
Governador do seu estado e a
aplicação dos recursos
públicos.

POLÍTICA É COISA SÉRIA.
MAS O QUE VOCÊ TEM A VER COM ISSO?
Por isso é tão importante fazer escolhas conscientes.
Apenas reclamar que a educação, a saúde, a segurança
está ruim não traz soluções. É preciso escolher
candidatos sérios, íntegros, com boas propostas para o
coletivo! Lembre-se a Política é importante o que é ruim é
quando pessoas se apropriam da Política para conseguir
vantagens pessoais. Tudo o que acontece ao seu entorno
é fruto da Política!

O Eleitor Consciente é aquele que antes de mais nada
busca candidatos comprometidos com a ética, com a
transparência, com o combate a corrupção e antes de
definir sua escolha pesquisa sobre o histórico do
candidato, analisa as propostas com atenção.

PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
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DEPUTADOS
FEDERAIS
São eleitos para um mandato
de 4 anos. Assim como os
Senadores, os deputados
também devem fiscalizar o
Poder Executivo, e, como tal,
devem fiscalizar a ação de todo
o governo e acompanhar se a
execução dos investimentos
públicos está sendo feita de
forma correta ou não.

CURI
ADES
CURIOSIDADES
O Mandato de um(a)
senador(a) dura 8 anos, e a
cada 4 anos novos
representantes são eleitos,
promovendo uma renovação
parcial das cadeiras
A distribuição do total de deputados
federais para cada estado é
determinada de forma proporcional
à população estadual. Desta forma
quanto mais população um estado
tiver, mais deputados ele terá.

As ruas, as praças, as escolas, os postos de saúde, as
oportunidades de emprego, os meios de transporte, são frutos de
discussões políticas, e tornam-se Políticas Públicas. É importante
que eu, você, que nós todos possamos enxergar a Política com
bons olhos, e buscar despertar nas pessoas o quanto é
fundamental se importar com a Política!
A POLÍTICA É UMA COISA BOA E FAZ PARTE DA VIDA DE TODOS NÓS. É PRECISO
QUE BOAS PESSOAS COMECEM A SE ENVOLVER E SE IMPORTAR COM A POLÍTICA!

“O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.” Martin Luther King

"Eu estou cansado de tanta notícia ruim, vou votar em qualquer um!"
Cuidado isso pode colocar ainda mais políticos ruins no
poder. Cuidado com celebridades que surgem como
candidatos sem boas propostas. Muitas vezes eles são
usados apenas para chamar os votos dos eleitores, e eleger
outros candidatos do partido, que muitas vezes não seriam
eleitos pela população. Isso acontece devido ao Quociente
Eleitoral. Os deputados federais e estaduais são eleitos por
voto proporcional.conseguir vantagens pessoais. Tudo o
que acontece ao seu entorno é fruto da Política!

Por isso existem os Puxadores de voto, que são candidatos
que por motivos variados são muito bem votados e desta
forma conseguem distribuir seus votos ao partido, fazendo
com que outros candidatos que não alcançaram a
quantidade de votos necessária sejam eleitos.
Saiba mais sobre o Quociente eleitoral em:
https://www.camara.leg.br/noticias/863514-deputados-saoeleitos-pelo-voto-proporcional-entenda-a-logica-dessesistema/

Eleitor Consciente não cai em FAKE NEWS!
Antes de acreditar ou compartilhar uma informação, analise bem a
fonte desta informação, pesquise, se informe.

