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Manifesto pela unificação das eleições em 2022 

A União dos Vereadores da Baixada Santista (Uvebs) — foi criada em 2010 para congregar os 

vereadores das nove cidades da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos, São Vicente) para representar os 134 vereadores, 

que atuam pela Região com mais de 1,8 milhão de habitantes — inicia uma campanha pela 

unificação das eleições em 2022, com base nos seguintes tópicos: 

CORONAVÍRUS 

É de conhecimento geral que, diante do avanço de casos de coronavírus (COVID-19) no Brasil, 

medidas de isolamento foram tomadas para evitar aglomerações e consequentemente o 

contágio em massa, que geraria um colapso no sistema de saúde. 

Porém, também é de conhecimento de todos, que este isolamento e a campanha de 

“Lockdown”, para o fechamento do comércio considerado não-essencial, iniciou uma crise 

econômica generalizada, com precedentes ainda desconhecidos. 

No Estado de São Paulo, onde está concentrada a maioria dos casos, as medidas de isolamento 

foram prorrogadas até 31 de maio. A medida teve inicio em março e as prorrogações estão 

sendo constantes. 

Estamos vivendo a maior crise mundial da história contemporânea. A pandemia é devastadora 

neste aspecto. No Brasil, a previsão é de que o PIB encolha 4,4% este ano. Economistas mais 

otimistas falam em começo de recuperação em agosto. Porém, tudo é incerto. A única certeza 

são as demissões em massa, falências etc. 

SAÚDE 

De acordo com especialistas, como doutor em microbiologia, Átila Iamarino, que está 

acompanhando casos no Brasil e estudos em todo o mundo sobre os casos de coronavírus, o 

Brasil ruma para ser o País líder em número de casos em todo o mundo, pois dobra de casos a 

cada cinco dias ou menos. Essa estatística está confirmada pelo Imperial College London que 

acompanha os casos em todo o planeta.  

Esse cenário se dá por conta do relaxamento do isolamento social, que começou cedo, porém 

não resistiu e este relaxamento precoce da população causou um grande crescimento de casos 

de Covid-19, fazendo com que a curva descendente, que estava prevista para este período, 

virasse ao contrário, deixando o Brasil a caminho de passar o número de mortes de Itália, 

Espanha, ou Estados Unidos, com mais de 1 milhão óbitos pela doença. 

 FUNDO PARTIDÁRIO 

Uma eleição tem custo muito alto no Brasil. O nosso sistema eleitoral é considerado um dos 

mais caros do mundo. O dado é comprovado por pesquisa realizada pelo cientista político 

norte-americano e brasilianista David Samuels, publicada em 2006 e que continua sendo uma 

referência.  

Samuels comparou os gastos eleitorais de 1994 no Brasil, entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4,5 

bilhões, com os dos Estados Unidos em 1996, de cerca de US$ 3 bilhões. Além de superior em 

valores nominais, os gastos no Brasil não incluem o chamado horário eleitoral gratuito, que se 

trata, de fato, de benefício fiscal dado às emissoras de rádio e TV. Elas são ressarcidas por 
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meio desse benefício. Nos EUA, os candidatos gastam boa parte de suas verbas de campanha 

com rádio e TV. 

Mesmo com as alterações aprovadas para a nova lei eleitoral (Lei nº13.877/2019 e Lei nº 

13.878/2019), que passa a vigorar este ano, prevendo medidas econômicas, como limites de 

gatos e autofinanciamento, o Fundo Partidário para 2020 é de R$ 2 bilhões. 

Sem eleições, o governo poderia destinar o montante à realização de políticas de 

recuperação econômica, como socorro às pequenas empresas, e para a saúde, como a 

aquisição de respiradores e testes rápidos, além de montagem de hospitais de campanha, 

neste momento tão delicado. 

ALTO CUSTO 

Além do Fundo Partidário, organizar as eleições tem um custo alto aos cofres públicos. De 

acordo com entrevista do então ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

Gilmar Mendes, divulgada pelo portal Valor Econômico — em 02 de outubro de 2016 —, o 

custo da eleição municipal de 2016 foi de R$ 650 milhões, ante R$ 483 milhões em 2012. E 

número só cresce: o TSE estima para as eleições de 2020 um custo de R$ 1 bilhão.  

Além do custo para realizar as eleições, o TSE está adquirindo 180 mil novas urnas eletrônicas. 

O processo está em fase de licitação. A fabricação destas urnas pode custar até R$ 1,76 bilhão, 

de acordo com os números divulgados pelas empresas que disputam a licitação.  

ILEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES 

Com a grave crise de saúde pública e de economia, as eleições estariam em segundo plano. 

Nem população e nem candidato teriam condições de debater o futuro, que é mais incerto do 

que nunca, como já mencionamos. 

Mesmo se houver eleições, a soma de QUASE R$ 5 BILHÕES – contando Fundo Partidário, 

aquisição de novas urnas e custos para a realização das eleições, poderá ser, literalmente, 

jogado fora. Pois há previsão de um índice muito alto de abstenções, o que poderia tornar 

ilegítima a eleição no futuro. 

Fato este aconteceu na França, que realizou o primeiro turno do pleito municipal, em plena 

epidemia. A controversa ordem de convocar a população para participar das eleições, diante 

da recomendação de que se fechem em suas casas, contou com menos de 50% da população 

neste processo. O pleito inicial está sendo contestado pelos candidatos. Há grandes chances de 

que esta eleição seja ilegítima. 

Fato parecido ocorreu na Espanha, onde as eleições foram canceladas de última hora. 

CONCLUSÃO 

Nós, brasileiros, precisamos agir logo. Não devemos esperar mais. Sabemos que esta 

pandemia deixa rastros devastadores. 

Já vimos o exemplo da Europa, onde o coronavírus se espalhou primeiro, e podemos evitar 

mais catástrofes. 

Uma eleição este ano está fora de cogitação.  
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Por isso, a Uvebs defende neste momento uma união em prol da recuperação do País, usando 

a verba partidária e demais custos para recuperação de pequenas empresas e investimento 

em saúde. 

Para isso, reivindicamos a unificação das eleições de 2020 com as de 2022, para que a 

população tenha tranquilidade de escolher seus governantes em um cenário mais oportuno 

para debates e sobre o futuro.  

Ao contrário do que vem se especulando, o acréscimo de dois candidatos nas eleições de 2022 

não afetará em nada. Qualquer raciocínio neste sentido debocha da capacidade do brasileiro e 

subestima nossa tecnologia.  


