
Na Justiça

Mudança Transição

Força nominal

  Campo Grande-MS |Sexta-feira, 20 de novembro de 2020  A3Política

As candidaturas estão impugnadas e sub judice; eles dependem do TSE para assumir e serem diplomados

Estado tem quatro prefeitos eleitos que podem  
ficar fora do mandato e cidade ter uma nova eleição

Coordenador garante que a transição em 
Dourados terá participação da sociedade

Guedes acredita que teve apoio daqueles que pretendiam algo diferente 

MPE acompanha transmissão 
de governo de 37 municípios

Apenas 1 de 74 candidatos 
com nome Bolsonaro foi eleito

Andrea Cruz

Em Mato Grosso do Sul os 
municípios de Angélica, Bandei-
rantes, Paranhos e Sidrolândia 
podem ter de fazer nova eleição 
para escolha do prefeito, já 
que os quatro candidatos com 
mais votos das cidades estão 
com registros de candidatura 
sub judice. Isso quer dizer que 
as candidaturas estão  impug-
nadas ou foram considerados 
inelegíveis e brigam no Tri-
bunal Superior Eleitoral para 
ter direito ao mandato.

Em Angélica, o candidato 
João Cassuci, do PDT, foi en-
quadrado na questão da Lei 
de Ficha Limpa, teve o registro 
de candidatura impugnado e 

entrou com recurso no TSE. A 
candidatura foi impugnada pelo 
TRE-MS (Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul) 
após a condenação criminal por 
prática de crime contra o sis-
tema financeiro nacional. Ainda 
assim, Cassuci foi o mais votado 
com 3.294 votos (53,02%). O 
concorrente Roberto Cavalcanti 
(DEM) teve 2.919 (46,98%). 

A mesma situação ocorreu 
em Bandeirantes, onde ex-pre-
feito Alvaro Urt (DEM) teve o 
mandato cassado na Câmara 
de Vereadores, por improbidade 
administrativa, no fim de se-
tembro e foi candidato. Ele teve 
registro impugnado pela Lei 
da Ficha Limpa, entrou com 
recurso no TSE e venceu o con-

corrente Marcelo Abdo (MDB) 
com 2.280 votos (53,63%) contra 
1.397 (31,02%).

Na cidade de Sidrolândia, 
o emedebista Daltro Fiuza 
também teve registro impug-
nado pela Lei da Ficha Limpa. 
Ele foi condenado por impro-
bidade administrativa do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) e houve pedido de im-
pugnação do adversário. Ele 
obteve 10.646 votos (46,44%) 
ao passo que Enelvo Felini 
(PSDB) teve 9.057 (39,51%).

Em Paranhos, Heliomar 
Klabunde (MDB) teve registro 
de candidatura indeferido por 
ausência de requisito. Ele já 
cumpriu mandato de prefeito 
na cidade e teve as contas desa-

provadas pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União) na ocasião. O 
pedido de impugnação foi feito 
pelo Ministério Público Eleitoral 
e por outros partidos. Mesmo 
assim, ele entrou com recurso, 
disputou a eleição e teve a 
maioria dos votos, com o total 
de 3.912 (61,67%) contra o ad-
versário Dirceu Bettoni (PSDB), 
que obteve 2.431 (38,33%). 

No site Divulgacandcontas 
do TSE todos os concorrentes 
das quatro cidades aparecem 
como “não eleitos”. 

Entenda
Conforme a Legislação Elei-

toral, a partir da minirreforma 
de 2016 está excluída a hipó-
tese de o segundo colocado 

na eleição ficar com o cargo. 
Assim, se o candidato mais 
votado tiver o registro cassado 
e o TSE rejeitar o recurso, os 
votos são anulados e a cidade 
tem de passar por novo pro-
cesso eleitoral. 

Conforme o advogado es-
pecialista em Direito Eleitoral 
Diego Nassif, caso a situação 
jurídica não seja resolvida até 
o dia 31/12/2020, a Câmara 
tem a posse de vereadores em 
1° de janeiro de 2021, escolhe 
o presidente da Casa de Leis 
e ele assume o Executivo até 
a escolha de novo prefeito ou 
prefeita.

“Sendo assim, no caso em 
análise atinente a quatro mu-
nicípios do Estado de Mato 

Grosso do Sul, é possível, sim, 
que, caso não haja a reversão 
da condição de sub judice na 
instância superior, ocorram 
novas eleições. Isso indepen-
dente dos votos obtidos pelo 
candidato impugnado. Caso 
não haja a reversão da decisão 
até 31/12/2020, os vereadores 
eleitos tomarão posse, ato con-
tínuo farão a eleição da mesa 
diretora e de seu presidente, 
de forma que o presidente da 
Câmara dos Vereadores do 
município deverá assumir a 
prefeitura, até o deslinde da 
situação, seja a reversão da 
decisão da impugnação ou a 
decretação da realização de 
novas eleições no município”, 
explica Nassif.

Rafael Belo

A transição entre governos 
em Mato Grosso do Sul não 
costuma ser comum. Neste ano 
com reeleições nos principais 
colégios eleitorais do Estado, 
em Dourados há mudança com 
a eleição do vereador e pre-
sidente da Câmara Municipal 
da cidade, Alan Guedes (PP). 
O novo prefeito, eleito com 
34.242 votos, está há três dias 
com sua equipe de transição 
funcionando, inclusive com a 
participação da sociedade. O 
coordenador é o ex-ministro da 
Educação substituto em 2018, 
cientista político e professor 
brasileiro Henrique Sartori de 
Almeida Prado.

Sartori disse que ontem (19) 
foi instalada uma comissão de 
seis membros e outras maiores. 
“É uma comissão oficialmente 
diminuta, pequena, mas as co-
missões temáticas são maiores, 
compostas por vários servi-
dores, colaboradores, e também 
membros da sociedade que 
vamos convidar”, revelou. O co-
ordenador disse que a intenção 
é ampliar a participação neste 
processo da fase de transição.  
“Sobretudo na fase de relatório 
e apresentação dos documentos 
recebidos para a comunidade 
toda: Câmara dos Vereadores, 
órgãos de controle do município, 
o Tribunal de Contas, aos clubes 
de serviço e ao terceiro setor in- Somente 1 dos 74 candi-

datos que disputaram as elei-
ções de domingo (15) usando 
na urna o nome “Bolsonaro” 
foi eleito. Apenas Carlos Bol-
sonaro (Republicanos), filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), conseguiu 
uma vaga e renovará seu 
mandato na Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro.

Ele teve 71 mil votos e 
foi o segundo com maior 
votação na cidade. Ainda 
assim, teve cerca de 35 mil 
votos a menos que em 2016, 
quando foi o campeão na 
capital do estado.

Já Rogéria Bolsonaro (Re-
publicanos), mãe dos três 
filhos mais velhos do presi-
dente, se candidatou a ve-

readora no Rio, teve apenas 
2.034 votos e ficou longe de 
conseguir se eleger, ocu-
pando a 209ª posição.

Dos 74 candidatos que 
usaram o sobrenome do 
presidente, 72 concorreram 
ao cargo de vereador. Havia 
ainda dois que tentavam a 
prefeitura: Marcos Bolsonaro 
(PSL), em Jaboticabal (SP), 
e Osmar Bolsonaro (PP), em 
Várzea Paulista (SP).

O estado com maior nú-
mero de “Bolsonaros” foi São 
Paulo, com 20, seguido do 
Rio, com 6.

Nessas eleições, nenhum 
dos apoiados pelo presidente 
ou que buscaram se associar 
a ele conseguiram vencer em 
cidades importantes.

“O sentimento é muito bom, 
muita gratidão. Foi uma virada 
espetacular contra a máquina, 
em cima de todos os deputados, 
toda estrutura do governo. A 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, passou o dia todo aqui 
e só foi embora à noite. Andou 
na rua, fez carreata e reunião 
no sindicato rural. Foi uma es-
trutura pesada, mas graças a 
Deus deu tudo certo”, revelou 
o prefeito eleito Alan Guedes.

Para ele foram vários fatores 
que o levaram a vencer a eleição 
em Dourados. “Muito se deu 

ao sentimento das pessoas de 
buscar uma alternativa nova, 
diferente. Se você olhar todos os 
políticos tradicionais do Estado 
estavam no projeto do Barbo-
sinha (DEM). Fui uma tentativa 
de opção. Aqui foi tentado fazer 
uma eleição consensual. Fomos 
contraponto. Era necessário ter 
um disputa. Abri mão da ree-
leição de vereador para, mesmo 
sem estrutura, fazer frente a 
esta demanda”, contou.

Para Alan o que o fez des-
pontar foi ir às ruas. “A in-
ternet criou uma bolha porque 

todo mundo tinha material de 
excelente qualidade, então, o 
eleitor que buscava na internet 
encontrava. Nosso diferencial 
foi na rua. Bater canela na ci-
dade e deu certo. Me tornei uma 
opção muito aceitável. É uma 
conjunção de fatores positivos. 
As outras candidaturas também 
foram bem votadas. O candidato 
do PT, do PSL, do PRB que teve 
10%. Polarizou. Eu tive apoio 
massivo dos servidores públicos 
de diversos segmentos que aju-
daram também. Tudo bem pen-
sado e trabalhado”, destacou.

O prefeito eleito disse que 
o partido não disponibilizou 
nenhum nome de peso, mas 
o presidente estadual do 
partido, deputado estadual 
Evander Vendramini (PP), 
foi para apoiar o partido. 
“Mas não teve nenhuma es-
trutura própria, no fim con-
seguimos apoio da nacional 
e o deputado federal do PSL, 
Luiz Ovando, veio dar apoio, 
respondendo ao boato de 
que eu não teria acesso ao 
Congresso e a devolutiva foi 
ótima”, finalizou.

teressado. Ainda vamos permitir 
em tempo real a evolução e a 
apresentação das informações 
por meio das redes sociais e 
pelos canais de comunicação, 
que estamos criando, propi-
ciarem o acesso mais rápido ao 
cidadão que tem interesse em 
acompanhar de perto”, explicou.

O novo prefeito eleito, Alan 
Guedes, destacou como serão as 
composições e elogiou Sartori 
que, de acordo com ele, mesmo 
jovem, tem nome de peso, expe-
riência, já fez outras transições 
e consultorias. “Certamente 
está nos ajudando a fazer uma 
transição de qualidade. O pes-
soal faz transição meio de chapa 
branca, nós vamos cair para 
dentro para saber como está, 
vamos trazer os vereadores 
para dentro da transição para 
ajudar, participar, ouvir e co-
nhecer a estrutura. Estou aqui 
com o vereador eleito Rogério 
Yuri (PSDB), que foi diretor-
-presidente do Imam (Instituto 
Municipal do Meio Ambiente) 
e pode ajudar a encontrar ca-
minhos. Então, a gente tem de 
aproveitar quem tem condições 
de ajudar”, revelou.

Experiência
Sartori conta como é impor-

tante o processo de transição, 
de acordo com sua experiência. 
“Eu acredito que as oportuni-
dades de troca de mandato e 
do processo democrático de que 

O coordenador da 
transição é o cientista 
político e professor 
Henrique Sartori  
de Almeida Prado

Reprodução

Fim do processo eleitoral, 
hora de os novos prefeitos 
receberem do gestor atual 
a real situação em que se 
encontra a máquina adminis-
trativa dos municípios. Em 
Mato Grosso do Sul, são 37 
novos prefeitos que se encon-
tram nesta transição. 

Segundo a legislação, o pre-
feito atual deve instituir a Co-
missão de Transmissão de Go-
verno, composta por membros 
de secretarias e três pessoas 
indicadas pelo prefeito eleito.

O Centro de Apoio Ope-
racional das Promotorias de 
Justiça do Patrimônio Público 
e Social, das Fundações e 
Eleitorais, por intermédio do 
Núcleo das Promotorias de 
Justiça do Patrimônio Pú-
blico, nas linhas preventivas 
de atuação preconizadas pelo 
Planejamento Estratégico 
do Ministério Público do Es-
tado de Mato Grosso do Sul, 
elaborou um “kit” de instru-
mentos jurídicos que auxiliará 
na dinâmica do trabalho dos 
membros que atuam no Patri-

mônio Público.
O Ministério Público Esta-

dual acompanhará essa tran-
sição, com acesso às informa-
ções relativas a contas pú-
blicas, programas e projetos, 
evitando descontinuidade.

Os trabalhos do Ministério 
Público já estão em anda-
mento. Confira os 37 municí-
pios de Mato Grosso do Sul 
que elegeram novos gestores e 
deverão passar pelo processo 
de transição: Água Clara, An-
gélica, Antônio João, Apare-
cida do Taboado, Bataguassu, 
Batayporã, Bonito, Camapuã, 
Caracol, Costa Rica, Coxim, 
Dois Irmãos do Buriti, Dou-
rados, Figueirão, Iguatemi, 
Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, 
Jardim, Juti, Laguna Carapã, 
Maracaju, Naviraí, Nova Alvo-
rada do Sul, Novo Horizonte 
do Sul, Paraíso das Águas, 
Paranaíba, Paranhos, Porto 
Murtinho, Ribas do Rio Pardo, 
Rio Brilhante, Rio Verde de 
Mato Grosso, Santa Rita do 
Pardo, Sidrolândia, Tacuru, 
Taquarussu e Terenos.

a gente participa são necessá-
rias. A transição tem um papel 
relevante, fundamental, não só 
para os munícipes, mas para  
que a gestão que está saindo 
tenha uma oportunidade de 
prestar contas e a gestão que 
está entrando  tomar conheci-
mento prévio daqueles cenários 
que vão encontrar, daquelas 
dificuldades, das potenciali-
dades que a gestão deixa e 
obviamente vai tentar mostrar 
o caminho daquela que ela já 
executou”, pontuou.

O especialista político ex-
plica o papel do trabalho que 
faz. “A transição, além de ser 
um instrumento de controle 
público, é você conseguir ter 
instrumentos de mensuração 
de resultados das metas que 
foram traçadas no passado 
para saber qual o desempenho 

que elas estão tendo. Ela tem 
um papel muito importante de 
aproximar o gestor público, 
os servidores, a sociedade, os 
órgãos de controle para que a 
gestão que entra possa encon-
trar um ambiente mais ameno, 
mais harmonioso, menos con-
flituosos e, claro, a partir da 
transição poder fazer seu pla-
nejamento estratégico, de atu-
ação, e poder traçar suas metas 
iniciais de gestão”, analisou.

O coordenador disse que, 
basicamente, vê, dentro das ex-
periências que teve, se abrir um 
horizonte muito positivo para 
quem entra e também deixar 
um legado para quem sai. “É 
hora de quem está saindo de-
fender seu legado e quem está 
entrando conhecer este legado 
para poder avançar cada vez 
mais”, finalizou. 

Em Bandeirantes, Alvaro Urt (DEM) Em Sidrolândia, o emedebista Daltro Fiuza Em Paranhos, Heliomar Klabunde (MDB) Em Angélica, João Cassuci, do PDT
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