
ELEIÇÕES DE 2020:
A PARTICULARIDADE, A EXCEPCIONALIDADE E 

O CONDICIONANTE

“A pandemia é uma crise e não se sai igual de uma crise, 
ou saímos melhores ou saímos piores”

(Papa Francisco).

Aproximam-se as eleições municipais em 5.570 Municípios. Entre eles, o 
que habitamos. Desta vez, em situações diferentes das de outras eleições e com três 
emergências: a particularidade, a excepcionalidade e a condicionante. 

Primeiro,  : . As a particularidade dessas eleições a municipalidade
próximas eleições primam sobre temas que incidem diretamente na vida dos 
munícipes, comumente chamadas de “Políticas Públicas”: água no copo, 
comida no prato, saneamento básico, iluminação,calçamento, emprego, renda, 
saúde, educação, segurança, mobilidade e meio ambiente, entre outros. Destacamos 
aqui a necessidade dos cuidados com as doenças das pessoas, físicas e mentais. A 
saúde do nosso povo está em processo de decadência. A pandemia que, em si, já é 
uma patologia, contribuiu, em muito, para o adoecimento da população: ansiedade,  
transtorno, depressão, estresse, violência, falta de sentido e de perspectiva de vida. 

Há no Município Audiências Públicas sobre temas de interesses da 
Comunidade?

Há participação da comunidade civil nas Sessões Legislativas na Câmara 
Municipal?

Como é o Portal de Transparência do Município? É acessível? É transparente? 
Costuma ser consultado?

Existem na Paróquia as Pastorais Sociais, e nos Municípios, os Momentos 
Sociais? Como são o diálogo e a parceria? 

Como andam a Segurança Pública e os índices de violência no Município? E as 
Delegacias, Cadeias e similares? Existe a Pastoral Carcerária?

As Redes Sociais estão se tornando quase “Políticas Públicas”. Como é o 
acesso das pessoas a estas plataformas? E a sua qualidade?

A Comunidade é formada para não pensar que as Eleições terminam com as 
aberturas das Urnas Eletrônicas? Há mecanismos de controle e de 
acompanhamento das gestões municipais?

Nas Plataformas de governos dos candidatos há sinalizações explícitas de 
Políticas Públicas com relação a crianças, a adolescentes, a mulheres?

Nessas Plataformas há referências explícitas a ribeirinhos, a afrodescendentes, 
a indígenas, a assentamentos, a sem teto, sem terra e sem trabalho, a 
comunidades (favelas), nas periferias das cidades e a agricultura familiar?

E estas Políticas Públicas, estes Serviços e estas Plataformas estão a serviço da 
Vida?
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E é também visível o adoecimento do meio ambiente. Muitas pessoas perderam 
suas vidas por falta de tratamentos preventivos e terapêuticos adequados. As redes 
de saúde ou foram reequipadas ou sucateadas, devido as reiteradas corrupções. Os 
médicos, os enfermeiros e os outros servidores da saúde passaram por verdadeiras 
especializações. Os candidatos a cargos eletivos deveriam estar assessorados por 
equipes multiculturais e multiprofissionais para perceberem as reais necessidades 
das pessoas, as quais querem servir. Os Programas de Governos dos candidatos 
contemplam estas reais necessidades do povo? 

Segundo, a excepcionalidade do momento em que vivemos: a pandemia 
do novo coronavírus, a Covid-19. Os efeitos desta pandemia podem ser 
c o m p a r a d o s  a o s  d e  u m  t s u n a m i ,  c o m o  d e s c r e v e  o  p o e t a : 
“derrubando homens, entre outros, animais, devastando a sede desses matagais” 
(Zé Ramalho). Estas serão eleições, desde as convenções partidárias, as campanhas 
eleitorais, os dias propriamente das eleições e as posses dos eleitos que acontecerão 
em climas de muitas restrições e regidas por severas crises sociais, econômicas, 
políticas, culturais e ecológicas. Essas crises revelam as nossas desigualdades 
sociais. A vida na terra corre sérios riscos. Os pobres estão cada vez mais pobres. Os 
doentes estão cada vez mais doentes. As crianças praticamente perderam o Ano 
Letivo. Poucas são aquelas que estudaram remotamente e poucas ainda são aquelas 
que, de fato, aprenderam os conteúdos que conseguiram estudar. As redes 
educacionais, em geral, não conseguiram cumprir bem suas funções educacionais e 
culturais. Com certeza, Programas Emergenciais, sociais e educacionais, deverão 
ser implementados nos Municípios. E estes investimentos deverão estar previstos 
em orçamentos para 2021. De fato, não são despesas e gastos, são investimentos. 
Os Programas de Governos dos candidatos contemplam Projetos Emergenciais, 
sociais e educacionais, e estão previstos em orçamentos?

turas, é escolhermos “pessoas virtuais”, “mascaradas”, ao invés de “pessoas reais e 
presenciais”. Um outro perigo de eleições, pelas redes sociais, são as notícias falsas 
(as fake news). As tecnologias digitais têm poder de decisão sobre as nossas vidas, 
nossas opções, nossas decisões e sobre essas eleições. As redes sociais oferecem 
muitas informações boas e verdadeiras, mas são igualmente um terreno fértil para 
mentiras. É preciso combater as desinformações que, embora sejam crimes, 
escapam aos nossos controles e invadem nossas emoções eleitorais. Assim como 
existem pessoas analógicos e digitais, existem também candidatos analógicos e 
digitais. Há candidatos e eleitores que não possuem condições  econômicas

e nem habilidades para manusearem as redes sociais, enquanto outros são providos 
de condições econômicas e de habilidades digitais. O desafio é sabermos 
compaginar o analógico de uma parcela significativa dos eleitores com o digital de 
muitos outros. Os Programas de Governos dos candidatos estão mais para as mídias 
ou para as pessoas reais, em suas concretudes vitais?

Nessas eleições, sonhamos os mesmos sonhos do Papa Francisco, na 
Querida Amazônia: o Sonho Social, o Sonho Cultural, o Sonho Ecológico e o Sonho 
Eclesial (QA 8-110). Eis, pois, as atividades-meios para torná-los realidade:

Como estão as Unidades de Saúde do Município? Possuem médicos regulares? 
Há medicamentos? E como são os acessos aos atendimentos da população?

Como estão os estados físicos das Escolas do Município? Como foi o Ano 
Letivo e como serão os retornos das aulas, remotas e presenciais? E como é e foi 
o acesso das crianças ao ensino gratuito?

Como estão os cuidados e as limpezas das Ruas, das Praças, das Áreas de Lazer 
e de outros Logradouros Comunitários?

Quais são as atuais condições de trafegabilidades e de mobilidades humanas 
das Estradas municipais e vicinais?

Como são distribuídas a água e os outros serviços comunitários no Município? 

Como são cobradas as Taxas Municipais: IPTU, água, esgoto, iluminação e 
outros? E essas cobranças retornam em serviços que beneficiam a população?

O Município tem algum Projeto de Energia Fotovoltaica (Solar) para benefício 
da população e para o uso sustentável dos recursos naturais?

Há no Município Órgãos que cuidam do Meio Ambiente? 

Existem e funcionam os Conselhos Paritários e Temáticos Municipais: 
Assistência Social, Saúde, Educação, Criança, Idosos etc? A Igreja participa 
desses Conselhos? Com que frequência e com que incidência?

Como é feito e aprovado o Orçamento do Município? É participativo (OP)? Há 
transparência?

Terceiro, o condicionante destas eleições: eleições regidas pelas “leis” 
das redes sociais. Já existem precedentes históricos de candidatos que se elegeram 
pelas ferramentas das redes socais. O perigo que corremos, nestes tipos de candida-
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