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VOTO: UMA ESCOLHA CONSCIENTE 

 

Todos nós, cidadãos, obtemos a democracia como nosso regime político, e é através 

desta que exercemos o direito de votar. O voto é de extrema importância, pois é a partir deste 

que será constituída a política nos municípios, estados e no país, e em decorrência disto haverá 

a melhoria na situação do país, ou melhor, deveria ocorrer esta melhoria. É através do voto 

popular que garantirá a eleição daquele que visa melhores propostas possíveis para um 

determinado território, sendo este tanto o município quanto o país, de modo que o escolhido 

deverá representar a população da melhor forma possível. 

O voto não consiste apenas na presença no dia da eleição, mais sim na escolha de um 

candidato a trazer melhorias. Visto que este deve cumprir com as suas promessas promovidas 

em campanha, é dever do eleitor conferir se o representante está de fato cumprindo com o 

prometido, principalmente na sociedade atual, pois com o auxílio da tecnologia é possível 

verificar a situação do governo, ou seja, podemos acompanhar para garantir que nossos direitos 

estejam assegurados e que as promessas estejam resultando em melhorias. 

É de extrema importância ressaltar que o voto é um direito do cidadão, e a escolha de 

seu representante é a única e exclusivamente sua, ao passo que esta trará consigo grandes 

consequências caso o eleitor venda seu voto. Ao vender o voto, este estará vendendo, na 

maioria das vezes por tão pouco, a sua escolha e consequentemente os seus direitos, pois estará 

elegendo um candidato desonesto. 

Portanto, devemos ter a consciência de que o nosso voto deve ser direcionado para 

alguém que possa nos representar honestamente além de estarmos sempre atentos ao nosso 

governo. 
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