
ELEIÇÕES – 2016
PREFEITOS/VEREADORES

Embora as comunidades indígenas
tenham  sua  organização  e  lideranças
internas respeitadas pela Constituição
Federal, é importante para a população
Xavante,  bem  como  para  as  demais
etnias  indígenas,  que  participem
ativamente  do  processo  eleitoral  dos
municípios a que pertencem.

Isso  porque  a  condição  de  vida  nas  aldeias  depende  muito  dos
serviços prestados pelo município, tais como a manutenção de estradas,
construção de pontes, construção de escolas, etc.

As eleições municipais serão realizadas no dia 02 de outubro de
2016, ocasião em que o eleitor votará no vereador e no prefeito de sua
preferência. Os eleitos exercerão seu mandato por quatro anos.

Re höimana mono nherẽ  a’uwẽ  ubumrõi’reb hã, itsitsa’ra petsedzé
hã duré roti’wa hã, iwadzé te rehöimana romhurinhihötö’rudzahi’remhã,
imori’rata uptabi a’uwe ‘rãpré ma hã duré watsiwadi nori ma hã, dame
wahöimana dza’ra mono da hã datsina datsi’aba’réi remhã ri’ahö wa’ono
wate mono bö hã.

Ãhã mariwab’õdi, waro waré itsitsõré mono hã, ri’ahö wa’ono wate
hã te te imadö’ö dza’ra mono da hã romhuridzeb na, bödödi petse na
wamhã, uba manhari na wamhã, romnhorédzébda ‘rihã, ãne mono.

Datsina  datsi’aba’ré  te  dza  tihöiba  maparané  bötö  ãma,  a’amo
robnhirãrãdzé, wahu maparané waptó mitsitó imrõpö, tamé dza ótó ãma
ai’aba’ré dza’ra ni tsi’uiwana, romnhurihötö rudzahi manhari’wa nori da hã
‘ri’ahö wa’õtõ remhã duré ‘ri’ahö wa’õtõ madö’ö’wada hã dama iwedzéb’u.
Dawi iwairebé hã tedza ro’ma’wama maparanétsi’uiwana wahub’re.



O QUE FAZ UM PREFEITO?

O  Prefeito  desempenha  a  função  de  representante  e  chefe  da
administração pública  municipal.  Cabe a  ele  a  definição  das prioridades na
aplicação dos recursos públicos,  ou  seja,  ele  é  responsável  por executar a
aplicação do orçamento existente, por meio da realização de obras (estradas,
praças, escolas, pontes, etc.) ou serviços (contratação de médicos, dentistas,
professores, gari, etc.). Além disso, pode propor à Câmara dos Vereadores a
aprovação de leis que entende necessárias.

Dessa  forma,  é  importante  analisar  quais  são  as  propostas  de  cada
candidato  a  prefeito,  bem  como  saber  se  suas  promessas  poderão  ser
cumpridas. Uma boa forma de saber se a intenção do candidato é boa ou não é
conhecendo o seu passado, em especial, como foi seu desempenho em relação a
outros cargos públicos.

Outra  maneira  de  afastar  pessoas  mal  intencionadas  é  não  votar
naquelas que oferecem benefícios particulares aos eleitores, mas sim naqueles
que propõe medidas que beneficiarão toda a comunidade.

E MARI TEDZA MANHA ‘RI’AHÖWA’ÕTÕ MADÖ’Ö’WA HÃ?

‘Ri’ahö wa’õtõ madö’ö’wa hã tedza ’rehöimana i’ahö ma duré õhõtsi roti’wa
i’ahö ma robhuridzéb na riwa’õtõ remhã. Õhãtsi tedza te ‘re awaimrami petse
mari  na  ‘re  mori’rata  mono  da  wamhã,  i’ahö  te  rob’uipradzébna  hã,  ohõtsi
imadö’ö’wa  hã  rob’uipradzé  watsu’udzé  ihöimana  na  hã  duré  dza  ãma  roti
robhuri te te ãma ma’wamarida wamhã(Bödödi, robnhorédzé, uba, ãné mono)
niwamhã duré robhuridzé(dawede’waipa wa’öbödzéb da, da’wapetse’wa, dama
robnhoré’wa, ‘rinhi’riti na wamrõi’wa). Ãhã nhipai’u hã romrémé te te tsõmri
waihu’u  petse  duré  roti’rã’õtõdzéb’u  hã  maridzô  ‘rowanhi’riti  dzarini  hã,
romreme  na  ´retsitsadze  rãtsutu  mono  da  ri’ahö  wa’õtõ’re  romnhurihötö
‘rudzahi manhari’wa nori u.

Tahawa iwaimrãmiwe datsi rotsa’rata te te ‘re tsãmrã mono ré, tsina ‘re
itó dza’ra mono nori ‘ri ahö wa’õtõ madö’ö’wa da hã, dza tsena tinhimi’ropitsudu
te te ãma itsamaridzô. Wate waihu’u dza’ra mono da wamhã, niha mari te te
tsima  iwe  hã,  iwe  na  duré  iwatsété  na  wamhã,  wadza  tsô  wanhopré  ite
rowatsu’u  ratadzô,  niha  we  i’ahöma  robhuridzéb’re  te  te  irobhuri  dza’ra
monodzô.

Niha duré watsitsiti ama ‘re iwapahö dza’ra mono da wamhã a’uwe itsimi
rotsa’rata watsédé hã, ãma watsi’aba’ré dza’ra monotõ datsi, tahata dza aima
ropitsutu aihöiba pitsutu, tadza hã ótó rotsa’rada te te ‘re itsãmrãwe mono na
duré dza itsõ’uma na ‘re itsina mono natsi hã pibui petse di.



O QUE FAZEM OS VEREADORES?

Os  Vereadores  são  responsáveis  pela  elaboração  e  aprovação  das  leis
municipais. Além disso, são responsáveis pela fiscalização das funções do Prefeito, a
fim de que este cumpra a lei e aplique corretamente o dinheiro público. Sua função,
portanto,  é  a  de  representante  da  vontade  do  povo.  Dessa  forma,  tal  como  na
escolha do prefeito, o eleitor deve evitar pessoas que oferecem vantagens pessoais
ou  tentam comprar  o  voto  dos  eleitores,  escolhendo-se  aquelas  que  apresentam
propostas e ideias importantes para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

CUIDADO com os candidatos que fazem promessas exageradas, não compatíveis com
a realidade econômica do município,  bem como em relação àqueles que prometem
empregos em troca dos votos.

ATENÇÃO: Quando um candidato ou seus cabos eleitorais prometem ou entregam
dinheiro, combustível, cestas básicas, materiais de construção, realizam pagamento
de  dívidas  ou  prestam  qualquer  benefício  pessoal,  na  época  das  eleições,  estão
cometendo crime eleitoral.

E MARI TE TE ‘RE MANHARI DZA’RA WATE ‘RE IPITSUTU DZA’RA 
MONO HÃ?

Watsima wate ‘re ipitsutu dza’ra mono nori hã, õ nori hã robnhihötö’ré
manhari’wa duré romremé na itsitsadze rãtsutu’wa nori ri’ahö wa’õtõ ma hã.
Ãhã nhipai’u hã, õnori hã ‘ri’ahö wa’õtõ madö’ö’wa te te ‘re ipa’madö’ö dza’ra
mono da hã, tsena robnhihötö’ré dzarina ibö te te irobhuridzô rob’uipradzé
i’ahö te na. Tahawa itsimi’robhuri hã, i’ahö ma iwe dzarina höimana datsi. Ãne
dza ‘ri’ahöwa’õtõ madö’ö’wa da tsina itó dza’ra mono hã, da ãma ‘re itsiba’ré
dza’ra mono hã, dza te te ‘re we’õ dza’ra a’uwe tite dzôtsi maridzô ‘re itsõpré
mono hã, niwamhã dza rowapé te aiwi uiprada atsimipitsutudzé hã. Ahã wamhã
atsima pitsutu, tahata te rowa’õtõ na rotsa’rada anhamrã niha ró i’ahöré te
petse dzôné.

NI’ÃPÉ tsina itó dza’ra nori nhimi ropitsutu na hã, mari ihöimana õna, ‘ri’ahö
wa’õto  te  robtsitsena  nhiti  nhere  duré  ipaböi’õ  nhere,  ãné  duré  aiwaptsi
robhuri na ropitsutu na hã ãma datsi’aba’réiwa’rãmi.

ATSIMIDZA’RETSE: Tsina itó hã dza niwamhã aima ropitsutu, niwamhã tãma
irobhuri’wa nori aima te ‘rewe dza’ra duré niwamhã aima tsõmri ni rob’uipradzé
hã, robduridzé hã, tsi’rãire hã, ridzé mono hã, aima wa’öbö ni rowa’öbö’õ aiwi
inomrõ hã niwamhã tsiwa’ru mari na ai’uparini datsina datsi’aba’réi tsiwaprã.
Õnori hã te dza upadza’ete dza’ra datsi’wapé ihöimana rebhã.



POR QUE NÃO DEVO VENDER MEU VOTO?

 Você  ganha  um  pequeno  benefício  na  época  da  eleição,  mas  depois
muitas  pessoas, inclusive você, são prejudicadas durante quatro anos;

 Tudo que o candidato gastou comprando votos ele vai recuperar por
meio da corrupção;

E MARIWA TE WA’ÖBÖ’ÕDI DZA ITSI’ABA’RÉDZÉ HÃ?

 Ahã dza i’ö datsiwãri itsürüre datsina dató dza’ra rétsi, tahapa-
ribhã a’uwe i’ahö nori hã duré ahã wamhã robdzétsi dza aima rehöima-
na maparanétsi’uiwana wahub na hã;

 Tsina itó hã uburé te te irob’uprótsidzé hã da’uipra na, ohã apö te
te tsima tsitó waihu’u petse di tinhibtsaihuri na;



COMBATA AS IRREGULARIDADES ELEITORAIS

Irregularidade Descrição É crime Eleitoral? Qual a punição?

Transporte Irregular 
de Eleitores

Ocorre quando o candidato 
oferece ou disponibiliza 
transporte aos eleitores que 
residem distantes do local 
de votação. Por exemplo, 
quando o candidato contrata 
um ônibus ou uma camionete 
para transportar eleitores 
da zona rural para cidade, 
com o objetivo de obter 
votos.

Sim, conforme arts. 2º e 
3º da Lei nº 6.091/74, e 
art. 302 do Código 
Eleitoral).

Responde pelo crime 
quem fornece o 
transporte.

Aqueles que fornecem o 
transporte poderão ser 
punidos com o 
cancelamento do registro 
da candidatura,
a cassação do diploma e 
até a perda do mandato 
(arts. 73 a 78 da Lei nº 
9.504/97), além de 
tornarem-se inelegíveis.
Se configurado o crime, a 
pena será de até seis 
meses e pagamento de 30 
a 60 dias-multa.

Aliciamento do eleitor 
(Compra de votos)

Ocorre quando o candidato 
oferece, promete ou entrega
bem (dinheiro, material de 
construção, reforma de 
estradas, doação de 
combustível, cestas básicas) 
ou vantagem (promessa de 
emprego, atendimento 
médico, etc.), com o objetivo
de obter o voto do eleitor.
Importante: Só o fato de o 
candidato prometer, ainda 
que o bem ou vantagem não 
seja efetivamente entregue, 
já é crime.

Sim (art. 299 do Código 
Eleitoral).

Respondem pelo crime 
tanto o aliciador quanto o 
eleitor, ainda que o 
aliciador não seja o 
próprio candidato, mas 
seu cabo eleitoral.

A Justiça (TSE) decidiu 
que todos os envolvidos 
respondem, inclusive o 
candidato beneficiado.

A pena pelo crime é de 4 
anos de prisão e 
pagamento de 5 a 15 dias-
multa.
Além disso, a compra de 
votos também pode 
resultar no cancelamento 
do registro da 
candidatura, na cassação 
do diploma ou até na 
perda do mandato do 
candidato eleito (art. 41-
A da
Lei nº 9.504/97).

Uso da máquina 
administrativa.

É a utilização de bens ou 
serviços públicos para fins 
de campanha eleitoral fora 
das exceções previstas em 
lei.
Ocorre quando os 
candidatos, por exemplo, 
utilizam servidores públicos 
para atos típicos de 
campanha, assim como 
prédios públicos, materiais e 
veículos.

Sim. Conforme prevê o 
art. 346 do Código 
Eleitoral.
O uso efetivo e abusivo 
de serviços ou 
dependências de entes 
públicos ou de entidades 
mantidas pelo poder 
público, ou que com este 
contrata, em benefício de
partidos ou organização 
de caráter político.

Os infratores poderão 
ser punidos com o 
cancelamento do registro 
da candidatura, a 
cassação do diploma e até
a perda do mandato (arts.
73 a 78 da Lei nº 
9.504/97), além de 
tornarem-se inelegíveis. 
Se configurado o crime, a 
pena será de até seis 
meses e pagamento de 30 
a 60 dias-multa.

(BRASIL, Ministério Público Federal. Por dentro das Eleições 2016: Calendário, Regras e Atuação do MPF. 2. ed. Brasília: Mpf, 2016).



WA PENA IBÖ DATSINA DATSI’ABA’REI’ÕHÃ

I’upa Ama irowatsu’u E  i’upa  uptabi  datsina
datsi’aba’réi tsiwaprã hã?

Niha dza tsada tirobhöiba?  

Da’ãma ‘re 
itsi’aba’ré dza’ra 
mono nori 
mapraba hã , 
robduri na hã.

Te’re  wairébé niwamhã dza
tsina  itsi’aba’ré  hã  ama
abnhatsi duré titsõ danébdzé
hã  da’ãma  ‘re  itsi’aba’ré
dza’ra nori ma, robhöna ‘re
iró mono ma. Ama rotsa’rata
pibui petse da: niwamhã dza
tsina  itsi’aba’ré  hã  mãi’ö
i’retsitó  niwamhã  robduri
i’reré  hã  te  duri  da da’ama
‘re  itsi’aba’ré  dza’ra  mono
hã,  a’ubuniwi  ‘re  iró  mono
hã  ‘ri’ahö’u,  ãma
datsi’aba’ré  dza’ra  da
tsibnhatsi tsina.

Ihe.  Itsihötö  wa’õno  te
iwatsu’u  dzarina  2°  e  3°
robnhihötö’ré n° 6.091/74,
itsihötö  wa’õno  302
datsina  datsi’aba’réi’re
itsihötö  ubumrõi’rebhã.
Ahã  dzarina  na  hã  ni’wa
hã  tedza  tsada’ö
da’wãprabadzé  te  itsõmri
hã.  

Dawaradzé te te itsõmri dza’ra 
nori hã tedza tsada tirobhöimana 
dza’ra, tedza tsimi dza’ra 
tidzatóbdzé tsina itsi’aba’ré 
dza’radzé hã, robnhoré 
watsu’udzé hã tiwi tsare dza’ra 
ni, dza niwamhã tsimini tsina 
itsi’aba’rédzé hã (itsihötöwa’õno 
73 a 78 robnhihötö’ré n° 
9.504/97), ãhã nhipai’u hã tsina 
retói mono õdi dza. I’upa uptabi 
na itsadaihu höimana wamhã 
tedza tsitóbni imrõpö a’amo 
remhã, dza duré wa’ö tsi’ubdatõ 
tób’ãi’ãtsi te bödö hã imrõpö 
tób’ãi’ãtsi bötö u hã.

Da’ãma re 
itsi’aba’ré 
dza’ra mono 
‘wapéi watsédé 
(Da’uipra)

Te’re  wairébé  niwamhã
tsina  itsi’aba’ré  hã,  tsihawi
mari  na  abnhatsi,  ropitsutu,
niwamhã titsõ (rob’uipradzé,
ridzé, bödödi pe, robduridzé,
tsi’õtõhöpó’rare)  niwamhã
duré  (robhuridzéb  na
ropitsudu,  dawede’wa  nhimi
madö’ö  na,  ané  mono)  ãma
datsi’aba’ré  da  tsibnhatsi
tsina. Imori’rada: Tsina itó hã
taré  te  te  ropitsutu  nhere
marimari  iwere  na  duré
datsiwãri  ibö  na  te  te
tsõmri’õ nhere, tadza hã mato
upadza’ete.

Ihe(itsihötö wa’õno 299
datsina  datsi’aba’réi’re
itsihötö  ubumrõi’rebhã)
Tsina  itsi’aba’ré  hã  duré
dza da’ãma itsi’aba’ré hã
dza  tsada’öbö  tsi’uiwa
dzahuré,  niwamhã  te  te
i’ai’wapé  hã  tsina  itó
tsi’uihöna  õdi  niwamhã
tãma  irobhuri’wa  nori.
Robdzadze’rãtsutu’wa  hã
(TSE)  ma  wairébé  aihini
tsi’uiwana te te tsada’öbö
dza’ra  da,niwamhã
pitsutu  petse  na  tsina
itótsi.

I’upa uptabi te i’manhari remhã,
maparanétsi’uiwana  wahub’re
tedza  dza  danhitóbdzébre  duré
tedza  wa’ö  bödö  imrõtõ  hawi
mitsitó imrõtõ’u. Ãhã nhipai’u hã,
da’uipra  hawi  dza  duré  tsimini
tidzatóbdzé hã tsina re itsi’aba’ré
mono  dzé  hã  aré,  tiwi  tsareni
rowaihu’u  watsu’udzé  hã,  dza
duré  tsimini  niwamhã  dawi
watóbró nhere(itsihötö wa’õno 41
robhötö’ré remhã 9.504/97). 

I’ahö  ma
robhuridzéb  na
dahöimana.

Mari  i’ahö  te  re  ihöimana
dza’ra  mono  na  dahöimana,
robhuridzé  wamhã  datsina
datsi’aba’réi  u  wamhã,
robnhihötö’ré te i’ru nhiti.

Tsena tsadaihu’u weda, ãhã
te warébé tsina ‘re itsi’aba’ré
hã dza  tsimi’ru  dza’ra  i’ahö
ma robhuri’wa nori  hã te  te
tãma  robhuri  dza’ra  da,  ãné
duré  ‘ri  robhuridzé  wamhã,
robhuridzé  mono  wamhã
duré robduri nori wamhã.

Ihe.  Itsihötöwa’õtõ
dzarina  hã  346  datsina
datsi’aba’réi’re  itsihötö
ubumrõi’rebhã.

Robhuridzéb  na
dahöimana’upai  watsédé
i’ahö tena, niwamhã duré
dawamri na te’re iróbhuri
dza’ra  mono  hã,  re
itsipawaptó  dza’ra  mono
robhuridzé  robtede’wa
nori te me, dza niwamhã
damaipawa’ö da’utsu te te
uparida.

Itsipetse  watsété  nori  hã  tedza
tsada  tiróbhöimana  dza’ra,  tedza
tsimini  dza’ra  tidzatóbdzé  hã
datsina  datsi’aba’rédzé  hã,  dza
tiwi  tsare  dza’rani  robnhoré
watsu’udzé  hã  dza  duré  tsimini
dza’ra  tsimini  dza’ra  tsina
itsi’aba’rédzé(itsihötö  wa’õno  73
a  78  romhurinhihö’ré  remhã
9.504/97).  Ãhã  nhipai’u  hã  tsina
retói  mono õdi dza.  I’upa uptabi
na  itsadaihu  höimana  wamhã
tedza  tsitóbni  imrõpö  a’amo
remhã,  dza  duré  wa’ö  tsi’ubdatõ
tób’ãi’ãtsi  te  bödö  hã  imrõpö
tób’ãi’ãtsi bötö u hã



ONDE DENUNCIAR

Nas eleições municipais de 2016, você pode comunicar irregularidades à:
- Promotoria de Justiça de Barra do Garças-MT (Rua Francisco Lira, 962,
Bairro Sena Marques, Barra do Garças – MT, 78600-000, em frente ao Fórum
de Barra do Garças, Telefone: 66 3401-1252);
-  Procuradoria  Regional  Eleitoral  em  Mato  Grosso  (Rua  Estevão  de
Mendonça, 830, Bairro Quilombo, Ed. Green Tower – Cuiabá/MT, Telefones
66-3612-5000/5068).

E MOMO TE DZA WATSU’UWI

Datsina datsi’aba’rédze’wahu 2016 ‘remhã ahã rowatsu’u waihu’upetsedi
mãri’upanahã:
- Promotoria de Justiça de Barra do Garças-MT (Rua Francisco Lira, 962,
Bairro Sena Marques, Barra do Garças – MT, 78600-000, Fórum’rata, Barra
do Garças, Telefone: 66 3401-1252);
-  Procuradoria  Regional  Eleitoral  em  Mato  Grosso  (Rua  Estevão  de
Mendonça, 830, Bairro Quilombo, Ed. Green Tower – Cuiabá/MT, Telefones
66-3612-5000/5068).
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