
 
 
 
 
 

CIDADANIA  
 IMPORTÂNCIA DO VOTO 



VAMOS FALAR DE ÉTICA, POLÍTICA E 

CIDADANIA!? 

O que é ética? 

 

            O que é política? 

 

                      O que é cidadania? 

 



O que é ética? 
 O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de 

ser de uma pessoa). Ética é um conjunto de valores 
morais e princípios que norteiam a conduta humana na 
sociedade.  

 Segundo o Professor de Direitos Humanos, José Ricardo 
Cunha, ser ético é ter consideração pelo outro, 
simplesmente porque o outro existe.  

 



O que é ética? 
   

É o conjunto de valores e princípios que 

usamos para responder as três grandes 

questões da vida.  

Quero? Devo? Posso? 

Nem tudo que eu quero eu posso;  

nem tudo que eu posso eu devo;  

e nem tudo que eu devo eu quero.  

Você tem paz de espíri to  quando aqui lo que 

você quer é ao mesmo tempo o que você pode 

e o que você deve .  

                                           Mario Sergio Cortella  



O que é política? 
 

É uma prática ou ação 

humana voltada para a 

construção coletiva de 

um espaço público 

onde seja possível 

assegurar e vivenciar o 

bem comum. 



“Política para não ser idiota” 
 “A expressão “idiótes”, em grego, significa aquele que 

só vive a vida privada, que se recusa a política, que diz 
não à política”.  

 “Viver é conviver”.   Mário Sérgio Cortella (filósofo) 

 

 “O Homem é um animal político”.  

 Aristóteles (filósofo grego nascido em 384 a.c.) 

 “Os direitos ligados à vida em sociedade estão ligados 
á obrigações. O indivíduo não pode ter direitos se 
não cumprir certos deveres”. 

     Renato Janine (filósofo) 

  



O que é cidadania?  

 É tudo o que tem a ver 
com ser cidadão. 

  Significa ser protegido e 
ter seus direitos 
garantidos pelo Estado, 
assim como ter o dever de 
respeitar a lei.  

 É o conjunto de direitos e 
deveres que permite à 
pessoa participar da 
construção da sociedade.  





“O castigo dos bons que não fazem política é serem 

governados pelos maus.” Platão. 
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 Significa “notícias falsas ou que não correspondam à 
realidade do fato”. 

 O compartilhamento rápido das informações nas 
redes sociais e aplicativos ampliam muito seu 
impacto.  

 A multiplicidade de informações transmitidas pela 
internet exige maior responsabilidade das pessoas 
que não desejam replicar mensagem de conteúdo 
inverídico.  





CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A educação política 
começa com o 

conhecimento das 
regras do jogo 
democrático. 

O início de tudo 
está na Constituição 

Federal. 



DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS 
E COLETIVOS 





DOS DIREITOS POLÍTICOS 
 

“Todo poder emana do 

povo, que o exerce por 

meio de representantes 

eleitos ou diretamente, 

nos termos desta 

constituição” (art. 1º, 

parágrafo único) 



DOS DIREITOS POLÍTICOS 

O voto direto, 
secreto, universal e 
periódico é cláusula 
pétrea, ou seja, algo 

que não pode ser 
extinto da 

constituição.  
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DOS DIREITOS POLÍTICOS 
O alistamento eleitoral e voto são: 

 obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

 facultativos para : 

a)analfabetos; 

b)os maiores de setenta anos; 

c)os maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos. 

Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros 

e, durante o período militar, os conscritos. 



CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA SER 
CANDIDATO A CARGOS ELETIVOS? 

o Cidadão brasileiro 

o Alistamento Eleitoral 

o Alfabetizado 

o Filiado a partido político 

o O domicílio eleitoral na 

circunscrição 

o O pleno exercício dos 

direitos políticos 

o Com idade mínima 

exigida 



 
 
 

QUAL A IDADE MÍNIMA PARA SER 
CANDIDATO? 

Cargo Eletivo Idade Mínima Nacionalidade 

Presidente e Vice-Presidente da 

República 

35 anos Brasileiro nato 

Senador 35 anos 

 

Brasileiro nato ou 

naturalizado 

Governador e Vice-Governador 30 anos 

 

Brasileiro nato ou 

naturalizado 

Deputado Federal, Distrital e 

Estadual 

21 anos 

 

Brasileiro nato ou 

naturalizado 

Prefeito 21 anos 

 

Brasileiro nato ou 

naturalizado 

Vereador 18 anos 

 

Brasileiro nato ou 

naturalizado 



TRIPARTIÇÃO DOS PODERES 

São Poderes da 

União, 

independentes e 

harmônicos 

entre si, o 

Legislativo, o 

Executivo e o 

Judiciário. 



TRIPARTIÇÃO DOS PODERES 

DEPUTADOS 

FEDERAIS 

SENADORES 

GOVERNADORES 
DEPUTADOS 

ESTADUAIS 

PREFEITOS VEREADORES JUÍZES 

TRIBUNAIS 

SUPERIORES 

TRIBUNAIS 

ESTADUAIS 

PRESIDENTE 



DO PODER JUDICIÁRIO 
 

O Poder Judiciário exerce apenas 

uma função típica ou principal: 

julgar aplicando a lei ao caso 

concreto de modo a resolver os 

conflitos de interesses. 

Mas, também exerce duas 

funções atípicas ou secundárias: 

executiva/administrativa e 

legislativa. 

 



DO PODER JUDICIÁRIO 
 

MISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 

 

ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO E O 

EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, 

PRINCIPALMENTE OS DE VOTAR E SER 

VOTADO. 

(Código Eleitoral, artigo 1º - Lei 4.737, de 

15 de julho de 1965) 

 

 



DO PODER EXECUTIVO 
 O Poder Executivo 

tem a função de 

executar as leis já 

existentes e de 

implementar novas leis 

segundo a 

necessidade do Estado 

e do povo.  Ou seja, 

tem a função de 

administrar a nação, 

estado ou município. 

 



DO PODER EXECUTIVO 

O Prefeito é o Chefe do Poder 

Executivo Municipal. É o 

responsável pela administração 

do município. Ele cobra impostos 

e taxas que devem custear obras, 

serviços e políticas essenciais 

para a vida nas cidades. 



DO PODER EXECUTIVO 
São funções do Prefeito: 

governar a cidade de forma conjunta com os vereadores; 

reivindicar convênios, benefícios, auxílios para o município; 

apresentar projetos de Leis à Câmara Municipal, sancionar, 

promulgar, além de publicá-las e vetá-las; 

convocar a Câmara em casos excepcionais; 

zelar pela limpeza da cidade, manter postos de saúde, 

escolas e creches, transporte público; 

administrar os impostos (IPTU, ISS, ITBI e Cosip) e aplica-

los da melhor forma; 

organizar os serviços públicos de interesse local. 



DO PODER EXECUTIVO 

São serviços mantidos pela 

Prefeitura: 

 a limpeza e iluminação públicas; 

 o sistema de transporte urbano; 

 as ambulâncias e serviços de 

saúde municipais; 

 a educação infantil (creches, pré-

escola) e o ensino fundamental); 

 a guarda municipal. 



DO PODER LEGISTATIVO 

Esfera Órgãos 

Federal Congresso Nacional (Senado Federal e Câmara 
dos Deputados) 

Estadual Assembleia Legislativa 

Municipal Câmara Municipal 



DO PODER LEGISTATIVO 



DO PODER LEGISTATIVO 
 

Como integrante do Poder Legislativo 

municipal, o vereador tem como função 

primordial representar os interesses da 

população perante o poder público. Esse 

é  o objetivo final de uma pessoa escolhida 

como representante do povo. 

 A atividade mais importante do dia a dia de 

um vereador é legislar. 

São ações típicas do vereador criar, 

extinguir e emendar leis, da maneira que 

ele julgar que seja mais adequada ao 

interesse público. 



DO PODER LEGISTATIVO 
Veja alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por um 

vereador: 

 mudança, criação ou extinção de tributos municipais; 

 criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município; 

 estabelecer o chamado perímetro urbano (a área do município que é 

urbanizada); 

 sugerir nomes de ruas e avenidas; 

 aprovar os documentos orçamentários do município; 

 elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal; 

 aprovar o plano municipal de educação; 

 estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo; 

 determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, 

preservando a memória do município. 



DO PODER LEGISTATIVO 



 

 VOTO BRANCO E VOTO NULO 



Ferramentas de fiscalização 

 Portal da Transparência  

www.portaltransparencia.gov.br 
 ONG Transparência Brasil  

www.transparencia.org.br 
 

Portal da Transparência do Senado  

www.senado.gov.br/transparencia 
 

Portal Transparência - Câmara dos Deputados  

www2.camara.gov.br/transparencia 
 

Câmara Municipal de Salvador 
http://www.cms.ba.gov.br 
 





O ANALFABETO POLÍTICO 
                                                            BERTOLD BRECHT 

  

O pior analfabeto 

é o analfabeto político. 

Ele não ouve, não fala, 

nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe que o custo de vida, 

o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio 

dependem de decisões políticas. 

O analfabeto político 

é tão burro que se orgulha 

e estufa o peito dizendo 

que odeia a política. 

Não sabe o imbecil que, 

da sua ignorância política, 

nasce a prostituta, o menor abandonado, 

e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, 

pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.  



Obrigado pela atenção! 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 

 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (EJE-BA) 

eje@tre-ba.jus.br 

 

(71) 3373-7445 / 7221 

 
Slides adaptados da EJE-RO 
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