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Ao Excelentíssimo Senhor  

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente, requerer que, após 

ouvido o plenário, seja encaminhado Moção de Repúdio ao Senhor Ciro Gomes, 

como forma de indignação diante da sua declaração de que, igrejas e 

narcotraficantes terão o poder de fraudar eleições. 

O Pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, o Sr. Ciro Gomes 

declarou que, igrejas e narcotraficantes terão o poder de fraudar as eleições, 

colocando as igrejas e os narcotraficantes no mesmo nível, como sendo 

contraventores em pé de igualdade, o que é muito grave. 

Ele revelou-se preocupado com os financiamentos ilegais que poderão 

acontecer durante as eleições e chegou a declarar que, igrejas e os 

narcotraficantes terão o poder de fraudar as eleições.  

A reportagem afirma que no 1º Forum Espanha-Brasil, realizado em 

Barcelona coma presença dentre outros, do Ex-Ministro de Justiça José Eduardo 

Cardoso (PT) e Christian Lohbauer, Ciro Gomes fez a seguinte declaração: “nós 

optamos agora pelo financiamento individual de campanhas. Ok vamos 

experimentar. Mas eu desconfio que serão as eleições mais fraudadas da história 

do país e vai ser muito facilitado por quem circula com grandes quantidades de 

dinheiro em espécie. Por exemplo, igrejas e narcotráfico, que estão praticamente 

se explicitando sobre a mesa, ou sob a mesa”, disse.   

Na visão do presidenciável, as lideranças evangélicas podem utilizar o 

dinheiro que arrecada dos fiéis, que não é declarado, para financiar campanhas 

de forma ilegal, o chamado caixa 2. Isto por conta das novas regras de 

financiamento de campanha, que proíbe, entre outras coisas, as doações por 

empresas privadas. 

 

 



Diante do exposto, consideramos ser justo e necessário que este Poder 

Legislativo se posicione contrário a esta declaração, pois, ela denigre a imagem 

das igrejas deste país. 

 

 

Gabinete do Vereador, 29 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

JC 

Vereador (MDB) 

 

 


